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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002545-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002545-95.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA 

PEREIRA Vistos. Trata-se ação de busca e apreensão c/c pedido liminar 

ajuizada pelo Banco Honda S/A em face de Rafael da Silva Pereira, ambos 

devidamente qualificados, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

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 e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão do 

veículo Marca: HONDA, Modelo: BIZ 110I, Ano Fabricação e Modelo: 

2017/2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9C2JC7000HR508923, Placa: 

QCP-7295, descrito na inicial. Consigne-se, no mandado, que o devedor, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante 

do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as 

alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade 

PROCEDI, conforme extrato anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL 

TOTAL via sistema RENAJUD (circulação, licenciamento e transferência), 

que deverá perdurar até a efetiva apreensão do bem. Uma vez informada 

a apreensão do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para 

retirada de tal restrição, na forma da norma legal supramencionada (art. 

3º, § 10, inciso II, do Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos do depositário fiel 

indicado na inicial ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593-MS), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. Quanto ao pedido 

contido no item “IV” para que conste no mandado de busca e apreensão, 

caso o bem seja encontrado em Comarca distinta, a possibilidade de 

cumprimento da ordem judicial, independentemente de distribuição de carta 

precatória, INDEFIRO o pleito, uma vez que ocorrendo essa hipótese a 

parte poderá observar o que dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 

911/69 (“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”. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). 

Concedo os benefícios do art. 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização de arrombamento por 

ausência de motivo para tanto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LUPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA HOLANDA JORDAO BORGES OAB - RO6561 (ADVOGADO)

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002520-82.2018.8.11.0007 

AUTOR: PAULO SERGIO LUPO Advogado(s) do reclamante: JORDANA 

BOLDORI, RAFAELA HOLANDA JORDAO BORGES RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

Considerando que o provimento n° 09/2017-CGJ foi alterado e que tinha 

em seu teor apenas orientações, não consignando que aqueles 

documentos eram indispensáveis para a propositura de ações que versem 

sob propriedade ou posse, entendo por bem dar prosseguimento a 

demanda, haja vista que não existem óbices para o devido processamento 

do processo. Portanto, RECEBO a inicial em todos seus termos. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação nesta oportunidade, tendo em vista que a parte 

autora manifestou-se pelo desinteresse no ato, bem como, é fato notório 

que a requerida está passando por liquidação judicial e o ato poderia ser 

demasiadamente oneroso a ela. Ressalvo, no entanto, que poderá 

motivadamente pela vontade das partes, ser designado o ato conciliatório 

em qualquer momento. Assim, CITE-SE a parte ré para querendo 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ultrapassado o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

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

de direito. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de 

julho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002539-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 991.532.461-87 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002539-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALANA CHRYSANTINA GARCIA RAMOS Advogado(s) do 

reclamante: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: 

JUSSARA GARCIA MARINHO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os 

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

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

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

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

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal. 

4) Após, conclusos. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de 
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julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002487-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002487-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALCEU AUGUSTO DE PEDRI Advogado(s) do reclamante: 

MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação de Aposentadoria por idade 

rural c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Alceu Augusto de Pedri 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, 

pretende a concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia 

ré implante o benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Almeja a parte autora a concessão 

de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do 

CPC/2015: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Assim, não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora. É dizer, as provas colacionadas devem ser suficientes 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, devendo, pois, 

tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária 

ser prejudicada. No caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por 

idade rural, de maneira que entendo imprescindível a produção de prova 

testemunhal para fazer um juízo de valor seguro acerca do 

preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção do benefício 

de maneira que se faz temerária a concessão de tutela provisória (seja a 

de urgência ou de evidência) antes de encerrada a instrução processual. 

Além disso, analisando detidamente as provas documentais apresentadas 

nos autos pela parte requerente, verifico que inexistente prova suficiente 

do exercício da atividade rural da autora no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 

143 da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria rural por idade 

somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por 

prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns julgados recentes do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o 

entendimento de que "a sentença homologatória de acordo trabalhista é 

admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo 

que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o decisum 

contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função 

exercida pelo trabalhador" (STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O 

julgamento antecipado da lide cerceia o direito da autora, pois se mostra 

necessária a produção de prova testemunhal, a fim de que seja 

corroborada a prova indiciária apresentada. A sentença deve ser anulada 

ante a impossibilidade da análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 

do código de processo civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada 

a apelação da parte ré, para anular a sentença recorrida e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, 

oportunizando-se a produção de provas. (TRF-1 - AC: 

00417472720114019199 0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 01/06/2016 e-DJF1). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO 

IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade exige a demonstração 

do trabalho rural, cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de 

Benefícios, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, 

simultaneamente, idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para 

mulher (art. 48, § 1º, da mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte 

autora tenha completado a idade para aposentadoria, não apresentou 

início de prova material capaz de comprovar o exercício de atividade rural, 

sob o regime de economia familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os 

documentos apresentados devem ser contemporâneos ao período sob 

comprovação, em face da necessidade de aferir-se o cumprimento do 

cumprimento do período de carência legalmente exigido. No caso, a parte 

autora juntou diversos documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 

1997, ou seja, quando já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. 

Apelação desprovida. Sentença mant ida.  (TRF-1 -  AC: 

00587448020144019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 03/09/2015). De mais a mais, em demandas 

desse talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 

o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

almejada. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em 

que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Substituto.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001016-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BASSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

Correspondência Devolvida sob Id 14393386, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. D. S. (AUTOR)

NILTON DE SOUZA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Executada, 

nos termos do processo acima indicado, para pagar o débito descrito na 

Petição de Id 14394073, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver (Art. 523 CPC). O débito será acrescido de multa de 

dez por cento, além de honorários advocatícios também de dez por cento 

caso não seja pago no prazo anterior (Art. 523, §1º CPC), quando será 

expedido Mandado de Penhora e Avaliação, desde logo, seguindo-se os 

atos de expropriação (Art. 523, §3º CPC). Transcorrido o prazo para 

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 (Art. 525 CPC). VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 711-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosbevan Bento Aguiar, Aurécio Bento Aguiar, Vanda 

Bento Aguiar, Roscleyson Bento Aguiar, GVSA, RSA, GSA, Edilza Silva, 

Adrielly Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alice Bento Aguiar - Espólio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, por intermédio de seus 

Causídicos, para que compareça à Secretaria da Primeira Vara Cível desta 

Comarca a fim de subscrever o Termo de Primeiras Declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105312 Nr: 534-86.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

contra Francisco Lino de Paiva, todos devidamente qualificados.

 Entre um ato e outro, o executado noticiou nos autos ter efetuado o 

pagamento da dívida ativa, pugnando pela extinção do feito, bem como 

pela baixa das restrições eventualmente existentes (penhoras e 

restrições via Renajud, Infojud e Serasa/SPC) às fls. 37/48.

A parte exequente requer a extinção do feito, na forma do art. 924, II, do 

CPC, ante ao pagamento do débito (fls. 50/51).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da própria exequente de que o (a) executado (a) 

efetuou o pagamento do débito objurgado.

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

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

Custas pela parte executada.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Não havendo qualquer constrição em bens ou inclusão do nome dos 

demandados em cadastros de inadimplentes por ordem judicial emanada 

nestes autos, indefiro o pedido de tais baixas.

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

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

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

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119543 Nr: 7161-72.2014.811.0007

 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: Ernando Dantas Pereira

 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:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

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

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45533 Nr: 5400-84.2006.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Lemes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3.584-A, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo de suspensão 

deferido à Fl. 167; II) intimar a Parte Autora, por intermédio de seus 

Advogados, para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129021 Nr: 4604-78.2015.811.0007

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Felix de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo de suspensão 
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deferido à Fl. 40; II) intimar a Parte Autora para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63868 Nr: 3143-81.2009.811.0007

 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: Maria Madalena Ribeiro

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133213 Nr: 6866-98.2015.811.0007

 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: José Soares Pereira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

desarquivamento e juntada de documentos, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65467 Nr: 4674-08.2009.811.0007

 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: Vander de Freitas Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - Universidade do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

OAB:5988/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 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(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105361 Nr: 585-97.2013.811.0007

 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: Adolfina Correia Pecegueiro

 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:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109068 Nr: 4538-69.2013.811.0007

 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: Gilberto Soares de Oliveira

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimãrães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:13296/MT, Paula Prates B. Guimarães - OAB:OAB/MG 127451

 Vistos em correição.

O requerido Banco BMG S/A peticionou os autos informando o 

cumprimento voluntário da obrigação, depositando o valor de R$ 1.634,25 

(mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) às fls. 

135/137.

Intimada para se manifestar, o autor concordou com o depósito e requereu 

o levantamento da quantia (fls. 140/141), tendo o pedido sido deferido às 

fls. 142.

Às fls. 163 e 168 o requerido alegando possuiu uma grande movimentação 

financeira pugna pela expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de que 

a referida instituição informe os dados concernentes à transferência dos 

valores.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da exequente de que o executado efetuou o 

pagamento integral do débito decorrente da condenação da r. sentença 

proferida aos autos.

DISPOSITIVO.

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

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

Quanto ao pedido do requerido Banco BMG concernente à expedição de 

ofício ao Banco do Brasil para obtenção dos dados relativos à 

transferência dos valores, indefiro uma vez que além do alvará eletrônico 

nº 339312-7/2017 indicar os dados referentes à transação bancária para 

o levantamento do montante devido a parte interessada, ao consultar o 

Sistema de Depósitos Judiciais do TJMT (SISCONDJ) pude constatar no link 

“ c o n s u l t a  p ú b l i c a s  d e  a l v a r á s ” 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/mandadoListagemPublicaForm.do) 

que o respectivo alvará encontra-se com status “pago”. Além disso, a 

própria parte pode obter diretamente da instituição financeira a 

informações por ser ela mesma a interessada.

 Sem custas.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

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

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

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 786-65.2008.811.0007

 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: Mauro Sergio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Karpinski, Willian Edson Dykstra

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Indenização por danos materiais, morais e estéticos 

decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Mauro Sérgio de Melo 

contra Israel Karpinski e Willian Edson Dykstra, ambos qualificados nos 
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autos em epígrafe.

Alega o autor que em 05/05/2007, por volta da 23h00, trafegava pela MT 

208 em sua motocicleta marca Yamanha, placa KAU7907, próximo ao 

Frigorífico Quatro Marcos Ltda, sentido a Cidade de Paranaíta-MT, quando 

de repente se deparou com o caminhão marca/modelo Ford Cargo 4331, 

cor preta, paca AO 7562, ano 2003 de propriedade do requerido Israel, o 

qual na ocasião está sendo conduzido por Wiilian, parado sobre a pista de 

rolamento, por estar quebrado, mas sem qualquer sinalização capaz de 

evitar a colisão, vindo a colidir na traseira do caminhão, provocando o 

acidente.

Informa que o sinistro causou-lhe “fratura cominutiva da cabeça do úmero 

direito, provocando sequela permanente do membro, cuja perda da função 

se deu em 80% (oitenta por cento)”, consoante documento médico.

No mérito requer, a) Indenização por dano material no valor equivalente a 

50 (cinquenta) salários mínimos, totalizando R$ 20.750,00 (vinte mil e 

setecentos e cinquenta reais; b) Indenização por dano moral e estético no 

valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos, totalizando R$ 41.500,00 

(quarenta e um mil e quinhentos reais); c) Indenização por lucros 

cessantes, ocasionados pelo tempo dispensado ao tratamento e 

recuperação correspondente a 12 (doze) meses da diferença de salários 

não recebidos no valor de R$ 4.720,80 (quatro mil setecentos e vinte reais 

e oitenta centavos), além de gastos provenientes de despesas de 

conserto do veículo do autor, no valor de R$ 2.636,42 (dois mil, seiscentos 

e trinta e seis e quarenta e dois), totalizado R$ 7.357,22 (sete mil trezentos 

e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos); d) Indenização 

destinada a compensação pela redução da capacidade laborativa em 

percentual de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 293.052,80 

(duzentos e noventa e três mil e cinquenta e dois reais e oitenta 

centavos), calculado a partir da média mensal dos rendimentos – no valor 

de R$ 1.077,40 (mil reais setenta e sete reais e quarenta centavos) 

multiplicado pela longevidade média do trabalhador brasileiro – 73,5 anos, 

subtraída da idade atual do obreiro, quer ser 45,4 (quarenta e cinco anos 

e quatro meses) ou pensão no valor de R$ 538,70 (quinhentos e trinta e 

oito reais e setenta centavos) mensais, destinada a compensação.

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 27/55.

Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciária gratuita e 

determinada a citação dos requeridos (fls. 56).

Infrutífera a citação pessoal dos requeridos (fls. 62v e 71), foi 

determinada a citação por edital (fls. 86 e 126).

Decurso do prazo da citação por edital às fls. 92 e 132.

Contestações por negativa geral às fls. 93/102 e 133/134.

Intimadas para especificar as provas, o autor requereu a produção da 

prova documental e testemunhal (fls. 107 e 135) e os requeridos pelo 

julgamento do feito (fls. 108).

Tentada a citação pessoal dos requeridos, o ato restou frustrado (fls. 

122).

 Impugnação às fls. 136/137.

Às fls. 169/170 o autor pugnou pela produção da prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, vejo que o autor requer a produção de 

prova documental e testemunhal e já os requeridos pediram pelo 

julgamento do processo, informando desinteresse na produção de prova.

 Assim, PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 

357 do CPC/2015.

Não existindo questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada, razão pela qual, DECLARO O FEITO SANEADO.

1. Das provas.

Como a parte autora pretende a condenação dos requeridos em 

indenização por dano material, danos morais e dano estético, bem como 

lucros cessantes e indenização pela redução da incapacidade laborativa 

ou pensão, entendo ser imprescindível à realização de perícia, visando 

verificar as reais condições físicas do autor após a ocorrência do sinistro 

descrito na inicial.

 O artigo 370 do CPC/15 estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito”.

Com base no princípio da verdade real, por entender necessária, 

determino, de ofício, a produção da prova pericial. Quanto à possibilidade 

da determinação da prova de ofício pelo Magistrado a jurisprudência vem 

decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CASO CONCRETO. 

MATÉRIA DE FATO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO. 

POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 370 , CAPUT, DO 

CPC/2015 . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA O 

ADEQUADO DESLINDE DO FEITO. Agravo de instrumento provido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70076944347, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 

23/05/2018).

Assim, para a sua realização, NOMEIO a Dra. Fernanda Sutilo Martins - 

CRM 8137 MT, como perita judicial, a qual deverá exercer o encargo 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15, 

que realize avaliação médica da Autora, devendo indicar o seu estado de 

saúde atual, o diagnóstico e o tratamento necessário.

Com efeito, FIXO os honorários em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

em observância à tabela da Resolução nº 232/2016-CNJ, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita 

nomeada, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados.

Estabeleço os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:

(01) O autor é portador de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

 (02) O autor é incapacitado para trabalhar?

(03) A incapacidade do autor para o trabalho é parcial ou total?

(04) A incapacidade do autor para o trabalho é permanente ou temporária?

(05) Em havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe?

(06) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual do autor? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência?

(07) O autor é incapaz para a vida independente?

(08) A deficiência/moléstia de que é portador o autor traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações?

(09) Existe tratamento para o mal do autor?

(10) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

 (11) Esses efeitos colaterais impedem que o autor exerça alguma 

atividade braçal?

(12) É possível que o autor exerça outra função?

Como a parte autora é beneficia da justiça gratuita, os honorários deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso (art. 95, § 3º, do CPC/15).

Sobre o tema, o TJMT vem decidindo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO - APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS 

MOLDES DO ART. 6º, VIII, DO CDC - POSSIBILIDADE - - DETERMINAÇÃO 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO PELO JUIZ - ART. 33 DO 

CPC - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO AUTOR - REQUERENTE 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NOMEAÇÃO DE PERITO COM 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - COBRANÇA CONTRA O ESTADO DE 

MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO.1 - De acordo com o verbete 

sumular nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nos 

contratos bancários2 - Nos termos do artigo 33 do CPC, cabe ao Autor o 

adiantamento dos honorários inerentes à perícia determinada de ofício pelo 

Juiz. Contudo, se este for beneficiário da Justiça Gratuita, deve ser o 

perito nomeado sob a fé do seu grau e a ele serão arbitrados honorários a 

serem cobrados do Estado de Mato Grosso. (AI 56452/2012, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2012, Publicado no DJE 23/10/2012).

Com a juntada do laudo, intimem-se às partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

Não havendo impugnação REQUISITE-SE o pagamento dos honorários 

periciais ao Estado de Mato Grosso.

Quanto à prova testemunhal entendo que ela não é necessária para o 

deslinde da e com base no § 1º do artigo 370 do CPC/15, indefiro a sua 

produção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 786-65.2008.811.0007

 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: Mauro Sergio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Karpinski, Willian Edson Dykstra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 
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OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Causídico, acerca da designação de Perícia Médica para 31/08/2018, às 

15:10h, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" (Porta nº 56) do Forum desta 

Comarca.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002545-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO Expedido por ordem 

do(a) MM.(a) Juiz(a) TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Dados do Processo: 

Processo: 1002545-95.2018.8.11.0007 ; Valor da Causa: R$ 8.360,80 ; 

Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA PEREIRA Pessoas a serem citadas: 

Nome: RAFAEL DA SILVA PEREIRA Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO 

BRANCO, nº 265, BAIRRO CIDADE ALTA, ALTA FLORESTA/MT Finalidade: 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM descrito no campo “descrição 

do bem”, depositando-o com o o autor ou pessoa por ele indicada, e, na 

sequência, a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, de conformidade com o 

despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, 

nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou 

CONTESTAR A AÇÃO. Descrição do bem: Marca: HONDA Modelo: BIZ 110I 

Ano/Modelo: 2017/2017 Cor: BRANCA Chassi N°: 9C2JC7000HR508923 

Placa: QCP7295 Renavam: 1120483112 Despacho/Decisão: Vistos. 

Trata-se ação de busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo 

Banco Honda S/A em face de Rafael da Silva Pereira, ambos devidamente 

qualificados, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão da medida liminar 

pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 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 e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta forma, entendo 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: HONDA, 

Modelo: BIZ 110I, Ano Fabricação e Modelo: 2017/2017, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9C2JC7000HR508923, Placa: QCP-7295, descrito na inicial. 

Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 3º, § 

9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato anexo, à 

inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada a apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supramencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Quanto ao pedido contido no item “IV” para que 

conste no mandado de busca e apreensão, caso o bem seja encontrado 

em Comarca distinta, a possibilidade de cumprimento da ordem judicial, 

independentemente de distribuição de carta precatória, INDEFIRO o pleito, 

uma vez que ocorrendo essa hipótese a parte poderá observar o que 

dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 (“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”. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Concedo os benefícios do 

art. 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o 

pedido de autorização de arrombamento por ausência de motivo para 

tanto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

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

Substituto Advertências: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 4. A requerida 

poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. 5. Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. Não sendo 

encontrado o bem, ou não estando este na posse da requerida, poderá a 

presente demanda ser convertida, a pedido da requerente, em ação de 

depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69).7. O mandado será cumprido 

por dois oficiais de justiça, um dos quais o lerá ao morador, intimando-o a 

abrir as portas. Não atendidos, os oficiais de justiça arrombarão as portas 

externas, bem como as internas e quaisquer móveis onde presumam que 

esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada. Os oficiais de justiça 

far-se-ão acompanhar de duas testemunhas. Tratando-se de direito 

autoral ou direito conexo do artista, intérprete ou executante, produtores 

de fonogramas e organismos de radiodifusão, o juiz designará, para 

acompanharem os oficiais de justiça, dois peritos aos quais incumbirá 

confirmar a ocorrência da violação antes de ser efetivada a apreensão. 

(art. 842,CPC). 8. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de justiça auto 

circunstanciado, assinando-o com as testemunhas (art. 843, CPC). Alta 

Floresta/MT, 26 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDO MEIER DE SOUZA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001790-08.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIONILDO MEIER DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT aforada por Marionildo Meier de 

Souza em face de Segurado Líder – DPVAT, visando à complementação 

pagamento do seguro obrigatório diante de lesões permanentes 

ocasionadas por acidente de trânsito. Alega que ao transitar com seu 

veículo, no dia 11/01/2016, na cidade de Alta Floresta - MT, a parte 

requerente sofreu um acidente, tendo o evento lhe acarretado em fratura 

falange proximal esquerda – Fratura do dedo da mão esquerda, 

trazendo-lhe sequelas nesse membro, além de limitações. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 12.825,00 (doze mil 

oitocentos e vinte e cinco reais), eis que já recebeu R$ 675,00 (seiscentos 

e setenta e cinco reais) em sede administrativa. Conjuntamente à exordial, 

coligiu os documentos de fls. 13/44. Determinou-se a emenda à inicial afim 

de que se manifeste quanto à realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou de mediação, cumprimento à fl. 48. A inicial foi recebida à fl. 

50, deferindo-se a gratuidade de justiça e determinando-se a citação da 

requerida. Sobreveio a contestação de fls. 80/91, com quesitos à fl. 92 e 

documentos constitutivos às fls. 94/140. Apresentou-se impugnação à 

contestação às fls. 144/156. Intimadas as partes a se manifestarem sobre 

o seu interesse na produção de outros meios de provas, ambas 

requereram a produção de prova pericial. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar de falta 

de interesse de agir em decorrência do pagamento efetivado 

administrativamente, uma vez que pretende o requerente a 

complementação da indenização, cujo quanto devido somente poderá ser 

apurado quando instruído o feito. Assim, DECLARO SANEADO O FEITO. 

Fixo como questões relevantes de fato (art. 357, II) as lesões sofridas 

pela parte requerente, bem como as características e o grau destas 

(anatômica, funcional, total, parcial, mobilidade, etc.). DETERMINO a 

produção de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, como médico perito, fixando seus honorários iniciais em R$ 

500,00, a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante 

depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova, 

cabendo a restituição deste valor se sucumbente o requerente, desde que 

observado o dispõe o §3º, do art. 99, do CPC. Após, a comprovação do 

depósito por parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para 

que designe data para a realização da perícia, sendo que juntamente com 

o mandado de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. 

Igualmente seja comunicado o Sr.ª perita que terá livre acesso a 

documentação juntada aos autos. Consigo que a parte autora possui o 

ônus de levar à apreciação do Sr.ª perita os exames laboratoriais, clínicos 

e de imagem que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente 

prejudicado o ônus constitutivo de seu direito. Após a apresentação do 

laudo pericial, voltem-me conclusos. Desde já, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem assistentes técnicos e quesitos 

complementares. DEFIRO ainda o pedido de que todas as publicações e 

intimações processuais da parte requerida sejam encaminhadas nome dos 

advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8.184-A, e Fagner da 

Silva Botof, OAB/MT 12.903. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000523-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. A. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. S. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

A. L. G. D. C. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000523-64.2018.8.11.0007 

AUTOR: ANA PAULA DE AMORIM GASQUES RÉU: JHONATTAN 

LIBERATTO SANTANA DE CAMPOS Vistos. Trata-se de Ação de Guarda e 

Alimentos proposta por Anna Luiza Gasques de Campos, representada 

por sua genitora Ana Paula de Amorim Gasques, esta também em nome 

próprio, em face de Jhonattan Liberatto Santana de Campos. Com a 

exordial foram coligidos documentos ao PJe. Recebida a inicial, 

arbitraram-se os alimentos provisórios e designou-se audiência de 

conciliação (Id 12098447). Realizada a audiência de conciliação, as partes 

entabularam acordo referente à guarda, visitas e pensão alimentícia da 

infante Anna Luiza, conforme termo de Id 13483844. O Ministério Público 

pugnou pela homologação do acordo realizado entre as partes (Id 

13681907). Dessa forma, em consonância com o parecer do nobre 

representante do Ministério Público, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais o acordo realizado em audiência (Id 13483844). 

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. Expeça-se termo de guarda definitiva da criança em favor 

da guardiã. Isento de custas processuais, de acordo com o artigo 90, §3º, 

do CPC. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se imediatamente 

o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se. Intimem-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003022-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO MINAS (RÉU)

 

Processo: 1003022-55.2017.8.11.0007 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. 14354012, com audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h20min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC desta Comarca, bem como para providenciar o comparecimento 

da parte autora, à audiência designada. Alta Floresta-MT, 26 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001346-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GERONIMO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

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

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000578-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO SANTOS DE JESUS (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias, bem como acerca do laudo pericial de ID. 

13541555.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO SANTOS DE JESUS (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte ré para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13541555, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONNI RAYAN AVELINO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOTTI ROSA (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(s) 

Advogado(s) das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13508539, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003524-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE AFONSO GOMES 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(s) 

Advogado(s) das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13508801, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003124-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(s) 

Advogado(s) das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13508934, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001789-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO MOZER (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 art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias, bem como acerca do laudo pericial de ID. 

13529309.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001789-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO MOZER (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 art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte ré para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13529309, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003417-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZENILDA GOMES VIEIRA FURLAN (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 art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(s) 

Advogado(s) das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13530492, no prazo de cinco (05) dias.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003313-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE ALVES DE ALMEIDA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(s) 

Advogado(s) das partes para manifestação acerca do laudo pericial de ID 

13530492, no prazo de cinco (05) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111337 Nr: 6971-46.2013.811.0007

 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: Alfeo Boscoli Neto, ZENITTI OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENITTI OKADA, Yasuko Okada, Alfeo Boscoli 

Neto

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

OAB:18.450/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Juliana Ribeiro Mendes - OAB:16.404, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Considerando a extensão do laudo pericial encartado aos autos, por 

analogia ao que disposto no §2º, do art. 437, e em consonância o prazo 

previsto no §1º, do art. 477, ambos do CPC, RESTITUIO o prazo de 

manifestação sobre o laudo pericia, à parte autora, por 15 (quinze) dias, 

improrrogáveis.

Ademais, diante do cumprimento do encargo pelo perito judicial, DEFIRO o 

pedido de levantamento dos honorários periciais, devendo a parte 

responsável pelo pagamento ser intimada para pagar na integralidade o 

valor devido pela perícia em até 15 (quinze) dias, se já não tiver o 

efetuado.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 3814-70.2010.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bera Molina -Espolio, João Luiz Vera 

Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar a advogada Raissa Carolina de Oliveira 

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

carga desde o dia 29/6/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91054 Nr: 162-11.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bera Molina -Espolio, João Luiz Vera 

Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar a advogada Raissa Carolina de Oliveira 

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

carga desde o dia 29/6/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 5163-06.2013.811.0007

 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: Dirceu da Rosa Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Vistos.

Antes de homologar o acordo celebrado pelas partes às fls. 354/355, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informar 

nos autos se o requerido cumpriu o respectivo acordo.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104188 Nr: 5964-53.2012.811.0007

 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: Telson José Gomes, Zeila Maria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inara Debortolli, Marcos Jonaro Debortolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

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

necessária para intimação dos autores acerca da audiência designada 

para o dia 8/8/2018, no prazo de 3 dias, de acordo com o Provimento nº 

7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92538 Nr: 6199-88.2010.811.0007

 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): Israel Ferreira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da resposta negativa da consulta de ativos por meio do sistema 

Bacejund, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, 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.

No mais, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96472 Nr: 4922-03.2011.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bera Molina -Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

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

os presentes autos a fim de intimar a advogada Raissa Carolina de Oliveira 

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

carga desde o dia 29/6/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67302 Nr: 295-87.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da resposta negativa da consulta de ativos por meio do sistema 

Bacejund, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, 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.

No mais, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65336 Nr: 4856-91.2009.811.0007

 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: João Luiz Vera Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bera Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O, Eliane Maria 

Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar a advogada Raissa Carolina de Oliveira 

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

carga desde o dia 29/6/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99953 Nr: 1475-70.2012.811.0007

 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): Liriam Aparecida Santana

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da resposta negativa da consulta de ativos por meio do sistema 

Bacejund, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, 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.

No mais, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 6330-87.2015.811.0007

 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: Claudionor Placedino Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 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 48 horas, informar o endereço das 

testemunhas José Francisco dos Reis e Célio dos Reis Pimenta, para 

intimação acerca da audiência designada para o dia 8/8/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143492 Nr: 4879-90.2016.811.0007

 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: Alaide Martins

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

DPVAT S/A

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

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

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

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

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

 VistosDEFIRO a produção de prova pericial requerida na contestação. 

Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM 8137/MT, médica, 

como perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante 

depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova. 

Após, a comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a 

perita nomeada para que designe data para a realização da perícia, sendo 

que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes (fls. 10/62/62-v). Igualmente seja comunicado a Sra. 

perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos.Consigo 

que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito.Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

m a n i f e s t a ç ã o ,  p e l o  p r a z o  s u c e s s i v o  d e  1 0  ( d e z ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61641 Nr: 670-25.2009.811.0007

 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): Vitor Paulo Bosi

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio.

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 pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 
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eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se 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 e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

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.: 91984 Nr: 5848-18.2010.811.0007

 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): Centro de Tradições Gaúchas Rincão da 

Floresta

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio.

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 pela exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se 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 e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

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.: 120042 Nr: 7521-07.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:7133/MT, SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO MARTINS - 

OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Com tais considerações, revogo a decisão de fls. 35/37 e não 

recebo os embargos apresentados.Contudo, antes de extinguir o 

procedimento em tela, até porque ainda não havia decisão no feito 

apensado com relação à garantia ofertada, faculto ao embargante a 

complementação da exordial com a comprovação de que o juízo se 

encontra garantido no feito executivo, em até 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, retornem os autos conclusos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113590 Nr: 2102-06.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patel

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

Grosso - OAB:

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

OAB:7133/MT, SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO MARTINS - 

OAB:13746

 Vistos, Trata-se de execução fiscal em que o executado, ao ser citado, 

indicou um trator como garantia e ajuizou os embargos apensados (cód. 

120042). Intimada para manifestação, a parte exequente registrou a baixa 

liquidez e a difícil alienação do bem ofertado, não concordando com a 

constrição sobre o mesmo, requerendo a penhora de ativos financeiros e, 

posteriormente, atualizou o valor da dívida.É o relato. Decido. Prevê o §1º 

do art. 835 do CPC: “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, 

nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no ‘caput’ de acordo com 

as circunstâncias do caso concreto”.Compulsando os autos, não encontro 

elementos para alteração judicial da ordem da constrição, principalmente 

diante da discordância do exequente com o bem que foi ofertado como 

garantia. Ademais a baixa liquidez do trator e a dificuldade em sua 

alienação, além da sua deterioração inerente ao decurso do tempo, por 

certo, apontam que a garantia não será suficiente para o adimplemento da 

dívida, em caso de improcedência dos embargos interpostosCom tais 

considerações, indefiro o pedido de penhora do bem ofertado à fl. 15. 

Ademais, por hora deixo de analisar o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros (fl. 28-v), vez que nos autos em apenso (cód. 120042) fora 

determinada a intimação do executado para, complementar a exordial com 

a comprovação de que o juízo se encontra garantido no feito executivo, 

em até 30 (trinta) dias. Após, certificado o decurso do prazo, façam os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 3476-86.2016.811.0007

 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: Anderson Monteiro Garcia

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.Inicialmente, defiro a retificação da autuação, fazendo constar o 

nome da seguradora requerida como: SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.Outrossim, deixo consignado que 

as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável o julgamento do 

pleito no estado em qual se encontra, razão pela qual, nos termos do art. 

357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova.Para tanto, nomeio a Dra. Fenanda Sutilo Martins, como 

perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

serem pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em 

juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o perito 

nomeado para que designe data para a realização da perícia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes (fls. 09 e 38). Igualmente seja comunicado a Sra. 

perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos.Consigo 

que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito.Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

m a n i f e s t a ç ã o ,  p e l o  p r a z o  s u c e s s i v o  d e  1 0  ( d e z ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 41679 Nr: 1974-64.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

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

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE PESSOALMENTE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito nos, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

e nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57327 Nr: 1918-60.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazario & Nazario Ltda (Mercado Iguaçu), 

Domicio Rosa Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do decurso do tempo, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida e, após 

conclusos para análise o pedido de penhora online.

 INTIME-SE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121792 Nr: 508-20.2015.811.0007

 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: Neuza da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Roberto Ticianel - 

OAB:19223/O-MT

 Vistos.

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

manifestar-se nos autos acerca das informações trazidas pela autora na 

petição de fl. 109.

Após voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162792 Nr: 452-79.2018.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: DMdS, MAJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdOR

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

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

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Arceu Peixoto 

Ferreira - OAB:16612/0-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 para, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação e reconvenção 

apresentadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 3793-84.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto de Oliveira

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

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

OAB:13616/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 para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar cópias legíveis dos 

documentos pessoais do autor, necessárias à implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136784 Nr: 1278-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Martins de Oliveira

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte 

demandante, desde o indeferimento administrativo (31/10/2014), devendo 

as parcelas atrasadas serem acrescidas dos juros moratórios e correção 

monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Por 

verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste 

ato, devendo o INSS implantar o benefício em até 15 dias.Condeno o INSS 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Elvira Martins de 

Oliveira; II) Pensão por Morte; III) Renda mensal: 100% da aposentadoria 

que seria devida; IV) DIB – Indeferimento administrativo em 31/10/2014; V) 

RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação da presente sentença em razão da 

antecipação da tutela.Intime-se, Cumpra-se.

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001809-14.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOELMA APARECIDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT aforada por Joelma Aparecida da 

Silva em face de Segurado Líder – DPVAT, visando o pagamento do 

seguro obrigatório diante de lesões permanentes ocasionadas por 

acidente de trânsito, ocorrido em 17/11/2014. Assevera requereu 

administrativamente o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, sem, 

porém, receber qualquer valor. Assim, requer a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no valor total 

previsto no seguro. Conjuntamente à exordial, coligiu os documentos de 

fls. 13/80. Determinou-se a emenda à inicial, afim de que comprove a 

hipossuficiência alegada no petitório inicial. A inicial foi recebida à fl. 100, 

deferindo-se a gratuidade de justiça e determinando-se a citação da 
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requerida. Sobreveio a contestação de fls. 116/129, com quesitos à fl. 130 

e documentos constitutivos às fls. 131/205. Apresentou-se impugnação à 

contestação às fls. 209/224, com quesitos à fl. 224/225. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, constato 

que a requerida alegou a preliminar de ausência de laudo do IML, o que 

acarretaria em afronta ao §5º, do art. 5º, da Lei 6.194/74. De pronto, 

consigno que a preliminar não merece acolhimento, uma vez 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. Trata-se de fato notório, como ventilado pelo Requerente 

em sua impugnação à contestação. Ademais, versa o aludido dispositivo 

sobre o dever do IML na constatação, porém sem configurar como 

pressuposto de constituição do processo que o laudo seja feito pelo IML, 

ao contrário do que arguido. REJEITO A PRELIMINAR EM VOGA, pois, do 

contrário, estar-se-ia a afrontar o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição esteja expressamente previsto no inciso XXXV, art. 5º, da 

Constituição Federal, o legislador processual civil o ressalta, novamente, 

nas normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

3º. A mesma sorte recai sobre a preliminar de carência da ação por 

suposta ausência do interesse de agir, a autora não recebeu nenhum 

valor referente à indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, pois 

após análise técnica e médica da documentação apresentada, concluiu-se 

não ficou constatada a invalidez permanente conforme avaliação médica 

pessoal. Todavia o quanto devido somente poderá ser apurado quando 

instruído o feito. Dessarte, REJEITO a preliminar de carência da ação. 

Superadas as preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como 

questões relevantes de fato (art. 357, II) as lesões sofridas pela parte 

requerente, bem como as características e o grau destas (anatômica, 

funcional, total, parcial, mobilidade, etc.). DETERMINO a produção de prova 

pericial. Para tanto, nomeio o Dra. Fernanda Sutilo Martins, como médico 

perito, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, a serem pagos 

antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova, cabendo à restituição 

deste valor se sucumbente o requerente, desde que observado o dispõe o 

§3º, do art. 99, do CPC. Após, a comprovação do depósito por parte da 

requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe data para 

a realização da perícia, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes (fls. 130 e 

224/225). Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a 

documentação juntada aos autos. Consigo que a parte autora possui o 

ônus de levar à apreciação do Sra. perita os exames laboratoriais, clínicos 

e de imagem que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente 

prejudicado o ônus constitutivo de seu direito. Após a apresentação do 

laudo pericial, voltem-me conclusos. Desde já, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem assistentes técnicos e quesitos 

complementares. DEFIRO ainda o pedido de que todas as publicações e 

intimações processuais da parte requerida sejam encaminhadas para o Dr. 

Fernando Cesar Zandonadi, inscrito na OAB/MT sob o nº 5736-O. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 25 de 

julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001685-31.2017.8.11.0007 

AUTOR: DANIELE APARECIDA DIAMANTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT aforada por Daniele Aparecida 

Diamante em face de Segurado Líder – DPVAT, visando o pagamento do 

seguro obrigatório diante de lesões permanentes ocasionadas por 

acidente de trânsito, ocorrido em 01/03/2014. Assevera requereu 

administrativamente o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, sem, 

porém, receber qualquer valor. Assim, requer a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no valor total 

previsto no seguro. Conjuntamente à exordial, coligiu os documentos de 

fls. 11/80. Determinou-se a emenda à inicial para que manifeste quanto a 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação, 

cumprimento à fl. 84. A inicial foi recebida à fl. 86, deferindo-se a 

gratuidade de justiça e determinando-se a citação da requerida. Sobreveio 

a contestação de fls. 103/121, com quesitos à fl. 122 e documentos 

constitutivos às fls. 123/204. Apresentou-se impugnação à contestação 

às fls. 208/224, com quesitos à fl. 224. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, constato que a requerida 

alegou a preliminar de ausência de laudo do IML, o que acarretaria em 

afronta ao §5º, do art. 5º, da Lei 6.194/74. De pronto, consigno que a 

preliminar não merece acolhimento, uma vez 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. 

Trata-se de fato notório, como ventilado pelo Requerente em sua 

impugnação à contestação. Ademais, versa o aludido dispositivo sobre o 

dever do IML na constatação, porém sem configurar como pressuposto de 

constituição do processo que o laudo seja feito pelo IML, ao contrário do 

que arguido. REJEITO A PRELIMINAR EM VOGA, pois, do contrário, 

estar-se-ia a afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição esteja 

expressamente previsto no inciso XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, 

o legislador processual civil o ressalta, novamente, nas normas 

fundamentais do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 3º. A mesma 

sorte recai sobre a preliminar de carência da ação por suposta ausência 

do interesse de agir, por constar a inercia da autora acerca do processo 

administrativo, negando pedido por ausência de documentação, visto que 

não destacou qual seria necessário, acarretando o cancelamento do 

sinistro por inabilidade da parte. O Requerente intentou solucionar a 

controvérsia diretamente com o Requerido, sem sucesso, por razão alheia 

à sua vontade. Dessarte, REJEITO a preliminar de carência da ação. Bem 

como o prazo prescricional, haja vista comprovação de tratamento médico, 

durante lapso temporal da data do sinistro a propositura da ação. 

Superadas as preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como 

questões relevantes de fato (art. 357, II) as lesões sofridas pela parte 

requerente, bem como as características e o grau destas (anatômica, 

funcional, total, parcial, mobilidade, etc.). DETERMINO a produção de prova 

pericial. Para tanto, nomeio o Dra. Fernanda Sutilo Martins, como médico 

perito, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, a serem pagos 

antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 20 dias, sob pena de desistência da prova, cabendo a restituição 

deste valor se sucumbente o requerente, desde que observado o dispõe o 

§3º, do art. 99, do CPC. Após, a comprovação do depósito por parte da 

requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe data para 

a realização da perícia, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes (fls. 122 e 224-v). 

Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a 

documentação juntada aos autos. Consigo que a parte autora possui o 

ônus de levar à apreciação do Sra. perita os exames laboratoriais, clínicos 

e de imagem que estejam em seu poder, sob pena de restar eventualmente 

prejudicado o ônus constitutivo de seu direito. Após a apresentação do 

laudo pericial, voltem-me conclusos. Desde já, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem assistentes técnicos e quesitos 

complementares. DEFIRO ainda o pedido de que todas as publicações e 

intimações processuais da parte requerida sejam encaminhadas para a 

Dro. Fernando Cesar Zandonadi, inscrito na OAB/MT sob o nº 5736-O. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002632-51.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCIMAR SOARES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez proposta por LUCIMAR 

SOARES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados. Narrou que laborava como 

camareira e que foi impedida de trabalhar em razão de patologias 

diagnosticadas como “artrite reumatoide, com atividade articular em 

punhos, MCF e IFP bilateral”. Asseverou que a autarquia requerida negou 

indevidamente a concessão do benefício, razão pela qual não teve 

alternativa senão ajuizar esta ação. Entendendo presentes os requisitos, 

especialmente que está incapaz para o trabalho, pediu tutela de urgência e 

de evidencia, liminarmente, para a concessão do benefício. No mérito, 

pediu a confirmação da tutela de urgência com a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Com a inicial coligiu 

digitalmente documentos junto ao PJe. Vieram-me conclusos. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela requerente. Todavia, 

compulsando as provas contidas nos autos, em especial os documentos 

médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a concessão, 

em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas 

quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real condição de 

saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de urgência para a 

após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará quando 

apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, conforme 

requerido, que será adiante determinada. No que tange à tutela de 

evidência, a pretensão esposada não está enquadrada às hipóteses 

previstas nos inciso II e III do art. 311, do CPC, motivo pela qual a 

apreciação será efetuada oportunamente. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001816-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES DE SOUZA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001816-06.2017.8.11.0007 

AUTOR: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA DUARTE RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Diante do teor da certidão 

anterior e visando imprimir celeridade ao feito, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência. Intime-se a 

profissional (com cópia dos quesitos a serem respondidos) para que, em 

até cinco dias, informe à secretaria a data e horário designados para o 

exame, para as devidas comunicações, oportunizando às partes a 

indicação de assistente técnico. O laudo deverá ser apresentado em até 

30 dias após a perícia. Junto ao mandado destinado à médica, acostem-se 

os quesitos apresentados pelos envolvidos e a presente decisão. A parte 

autora deverá comparecer à perícia munida dos atestados médicos, 

laudos e exames que possua e sejam relacionados à patologia alegada. 

Após a juntada do laudo, deverão ser intimadas as partes, pelo prazo 

comum de 15 dias, para manifestação, oportunidade em que deverão 

requerer complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão. 

A requisição de pagamento dos honorários periciais deverá ser feita pela 

secretaria posteriormente a apresentação do laudo. Intimem-se. Às 

providências. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000931-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: JULIA APARECIDA DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Diante do teor da certidão anterior e visando 

imprimir celeridade ao feito, NOMEIO, em substituição, a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 
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parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, do Código de Processo Civil em vigência. Intime-se a profissional 

(com cópia dos quesitos a serem respondidos) para que, em até cinco 

dias, informe à secretaria a data e horário designados para o exame, para 

as devidas comunicações, oportunizando às partes a indicação de 

assistente técnico. O laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a 

perícia. Junto ao mandado destinado à médica, acostem-se os quesitos 

apresentados pelos envolvidos e a presente decisão. A parte autora 

deverá comparecer à perícia munida dos atestados médicos, laudos e 

exames que possua e sejam relacionados à patologia alegada. Após a 

juntada do laudo, deverão ser intimadas as partes, pelo prazo comum de 

15 dias, para manifestação, oportunidade em que deverão requerer 

complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão. A 

requisição de pagamento dos honorários periciais deverá ser feita pela 

secretaria posteriormente a apresentação do laudo. Intimem-se. Às 

providências. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001212-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA CASTRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001212-79.2016.8.11.0007 

AUTOR: GERUSA CASTRO DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Diante do teor da certidão anterior e visando 

imprimir celeridade ao feito, NOMEIO, em substituição, a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 

parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, do Código de Processo Civil em vigência. Intime-se a profissional 

(com cópia dos quesitos a serem respondidos) para que, em até cinco 

dias, informe à secretaria a data e horário designados para o exame, para 

as devidas comunicações, oportunizando às partes a indicação de 

assistente técnico. O laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a 

perícia. Junto ao mandado destinado à médica, acostem-se os quesitos 

apresentados pelos envolvidos e a presente decisão. A parte autora 

deverá comparecer à perícia munida dos atestados médicos, laudos e 

exames que possua e sejam relacionados à patologia alegada. Após a 

juntada do laudo, deverão ser intimadas as partes, pelo prazo comum de 

15 dias, para manifestação, oportunidade em que deverão requerer 

complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão. A 

requisição de pagamento dos honorários periciais deverá ser feita pela 

secretaria posteriormente a apresentação do laudo. Intimem-se. Às 

providências. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002412-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002412-53.2018.8.11.0007 

AUTOR: JORGE JOSE DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação de saúde ajuizada por Jorge José dos Santos em 

face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados. Consta 

na inicial que o autor recebeu o diagnóstico de “neoplasia de ceco com 

metástase peritoneal – câncer de cólon (CID C18)” e se submeteu a 

cirurgia para retirada do tumor e posteriores sessões de quimioterapia 

paliativa, que embora não curaram a patologia, proveram melhores 

condições de vida. Narrou que o tratamento foi interrompido em razão de 

que o sistema APAC não contempla período superior a 12 (doze) meses, 

alegadamente sem qualquer suporte normativo. Por este motivo, expressa 

a urgente necessidade na realização do procedimento e a impossibilidade 

de arcar com suas próprias economias. Entendendo presentes os 

requisitos, a demandante pediu liminarmente a disponibilização do 

tratamento de quimioterapia paliativa, em rede pública ou custeado em 

instituição privada. Com a inicial vieram documentos acostados ao PJe. 

Recebida a inicial (ID 14029894), foi determinada a colheita de parecer do 

NAT, que foi juntado sob ID 14070561. No documento a médica subscritora 

registrou que a ausência de laudo de exames que comprovem “a extensão 

e comprometimento da doença antes do início do tratamento e ao final das 

sessões de quimioterapia paliativa, a fim de que fique constatada a não 

progressão da mesma e que o parecer técnico e a decisão judicial estejam 

embasados em documentos comprobatórios pertinentes”. Diante do que 

aduzido pelo NAT, o magistrado em substituição legal determinou a 

intimação da parte autora para dar atendimento à solicitação da médica e, 

após o cumprimento, que a documentação fosse enviada ao NAT para 

novo parecer. Por meio da petição de ID 14317106, a parte autora alegou 

que os laudos e exames complementares são desnecessários e que a 

urgência do feito está demonstrada por meio dos documentos coligidos 

aos autos. Ao final, reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência 

independentemente de óbices burocráticos. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Como cediço, a concessão da 

tutela de urgência pressupõe a existência cumulativa da probabilidade do 

direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de 

modo que a ausência da algum destes enseja o indeferimento do pedido 

provisório. A probabilidade do direito suscitado encontra respaldo no art. 

196 da Constituição Federal, nos seguintes termos: “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”. Contudo, o direito à saúde, quando 

custeado por recursos públicos, deve obedecer aos parâmetros fixados 

em sede legal e jurisprudencial. A concretização deste direito fundamental 

deve estar pautada na indispensabilidade de tratamento, na 

impossibilidade de custeio pelo paciente e na demonstração da eficácia 

das medidas pleiteadas, consoante recente julgamento proferido pelo E. 

STJ em recurso julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 

n.º 1.657.156 – RJ). Embora o precedente vinculante mencionado se refira 

ao fornecimento de medicamentos não contemplados por atos normativos 

pelo SUS, os critérios fixados na decisão colegiada servem de guia para a 

solução da árdua tarefa de distribuição da saúde. A partir destas 

ponderações, compulsando os autos e confrontando os documentos que 

instruem o pedido provisório com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico, 

constato que a alegada probabilidade do direito não pode ser verificada 

nessa fase processual. Consoante destacado pela médica do NAT, não 

pode ser verificada a eficácia do tratamento até então efetuado, bem 

como se o autor possui condições de suportar as sessões de 

quimioterapia complementares pleiteadas nesse feito. Neste sentido, 

pontuou a profissional: “Torna-se necessário, pois, que sejam 

encaminhados neste caso, laudos de exames complementares que 

comprovem a extensão e comprometimento da doença antes do início do 

tratamento e ao final das sessões de quimioterapia paliativa, a fim de que 

fique constatada a não progressão da mesma e que o parecer técnico e a 

decisão judicial estejam embasados em documentos comprobatórios 

pertinentes. Solicita-se ainda que sejam encaminhadas as datas de início e 

término do tratamento quimioterápico (prescrições médicas das sessões 

de quimioterapia)”. Diante do posicionamento indicado pela médica, foi 

oportunizado à parte autora a complementação da documentação por meio 

da juntada de laudos e exames. Entretanto, em resposta, o autor 

manifestou que tais providencias são desnecessárias e que está clara a 

urgência do caso. Contudo, como já discorrido, a ausência de tais 

comprovações obsta a verificação da probabilidade do direito, diante da 

inexistência de provas da indispensabilidade e da eficácia do tratamento, 

cujo valor estimado é de R$ 40.781,04 (quarenta mil setecentos e oitenta e 

um reais e quatro centavos) pelo período de 3 (três) meses. Não deve ser 

olvidado que questões orçamentárias não devem ser opostas como 

escusa absoluta à concretização do direito à saúde. Todavia, há que ser 

considerado que o uso dos recursos públicos deve trazer comprovados 

benefícios ao destinatário, ponto que o autor não logrou êxito em 

demonstrar, como já explanado. Nessa trilha jurídica: INSURGE-SE A 

AGRAVANTE CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, EM QUE FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 20 de 705



TUTELA DE URGÊNCIA, POR ENTENDER O MAGISTRADO DE ORIGEM, EM 

UMA ANÁLISE INICIAL, NÃO SER POSSÍVEL PERCEBER A 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NÃO SE VISLUMBRANDO, POR 

ORA, A PROBABILIDADE DO DIREITO E A URGÊNCIA INDICADA. 2. Alega a 

Agravante, nos autos de origem, que apresenta quadro de muita 

dificuldade no processo de aprendizagem, necessitando de avaliação 

neuropsicológica, para fechamento de diagnóstico, não tendo condições 

financeiras de arcar com as despesas de tal avaliação no valor de 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Alega, ainda, ser necessária a 

intervenção do Estado, vez que a enfermidade apresentada é 

potencialmente ameaçadora da sua vida. Que a Secretaria Municipal de 

Saúde informou não poder realizar tal avaliação, em razão de tal 

procedimento exigir protocolo de testes neuropsicológicos e intervenções 

específicas. 3. Decisão que analisa e defere ou indefere o pedido de 

antecipação de tutela de urgência é provimento provisório, fundada em 

cognição sumária e no princípio do livre convencimento do Magistrado. 4. 

Parte Autora/Agravante que deixou de anexar laudo médico 

circunstanciado, informando a realização de tratamento ou a necessidade 

da realização de exames clínicos para fins de verificação da existência de 

eventual patologia que possa influenciar no processo de aprendizagem, 

juntando, tão somente, solicitação de fonoaudiólogo e o respectivo 

orçamento para realização da avaliação. 5. Correta a decisão proferida 

pelo Juízo a quo, visto que para os fins pretendidos de concessão da 

tutela de urgência e evidência, não verifico presentes, neste momento, os 

requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 300 e 311, do 

Código de Processo Civil, fazendo-se necessário aguardar a formação do 

contraditório e a dilação probatória, para que se possa apurar com maior 

precisão, a veracidade dos fatos relatados pela Autora/Agravante, no que 

tange a necessidade da realização da avaliação neuropsicológica 

pleiteada. 6. Concessão, ou não, da tutela antecipada de urgência e 

evidência, que se insere no poder discricionário que a Lei confere ao 

Julgador monocrático, não constituindo, seu indeferimento, ato abusivo ou 

ilegal. 7. Súmula nº 59 da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 

"Somente se reforma a decisão concessiva ou não da tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipatória, notadamente no que diz respeito à 

probabilidade do direito invocado, se teratológica, contrária à Lei ou à 

prova dos autos". 8. Precedentes: 0012399-18.2007.8.19.0000. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Des(a). DENISE LEVY TREDLER. Julgamento: 

19/12/2007. DÉCIMA NONA Câmara Cível. 0011140-70.2016.8.19.0000. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDREA FORTUNA Teixeira. 

Julgamento: 17/10/2016. VIGÉSIMA QUARTA Câmara Cível CONSUMIDOR. 

0034320-18.2016.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). Antônio 

Carlos ARRABIDA PAES. Julgamento: 19/10/2016. VIGÉSIMA TERCEIRA 

Câmara Cível CONSUMIDOR. 9. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 

0018675-79.2018.8.19.0000; Itaperuna; Vigésima Quinta Câmara Cível; 

Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 26/07/2018; Pág. 477). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERÍCIA. NÃO 

CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

MANUTENÇÃO. 1. Não conhecimento do recurso de agravo de instrumento 

quanto ao pedido relativo à realização de perícia, porque não houve 

manifestação na decisão agravada sobre a questão. 2. Manutenção da 

decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, porque não 

demonstrada a probabilidade do direito. (TRF 4ª R.; AG 

5041597-16.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido 

Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 18/04/2018; DEJF 19/04/2018). Ante o 

exposto, por não poder ser averiguada, em cognição sumária, a 

probabilidade do direito, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

sem prejuízo de posterior reavaliação. Quanto ao procedimento, deixo de 

agendar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, em 

razão da natureza da demanda. CITE-SE o requerido para apresentação 

de resposta no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos 

processuais da revelia. Apresentada contestação com matéria preliminar 

ou documentos, intime-se o polo ativo para manifestação em 30 (trinta) 

dias, observando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública. 

Ao final, voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 26 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002660-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002660-19.2018.8.11.0007 

AUTOR: CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR, EMMILLY EMMANUELLY 

CARVALHO DE ALMEIDA RÉU: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Recebo a inicial. EXPEÇA-SE edital para a divulgação da 

pretendida alteração no regime de bens, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para eventuais manifestações de interessados. Cumprida essa diligencia, 

vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 734, do CPC. 

Após, voltem-me conclusos para as deliberações pertinentes. Alta 

Floresta, 26 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEOMARA VIRGINIO DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

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: 1001706-07.2017.8.11.0007 

AUTOR: SEOMARA VIRGINIO DE SOUSA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer aforada por SEOMARA VIRGINIO DE SOUSA 

FERREIRA DA SILVA em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Alta Floresta objetivando o recebimento de medicamento para tratamento 

de melanoma de pele maligno metastático. A liminar foi deferida, conforme 

decisão sob ID 9098414. A Defensoria Pública informou que a 

autora/paciente veio a óbito em 11/10/2017 e requereu a extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. O agente 

ministerial anuiu com o pedido de extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que a autora 

faleceu, consoante certidão de óbito sob ID 12158366. Considerando que 

a pretensão em apreço é intransmissível, nos termos do art. 485 do CPC, 

acolho o pedido da representante do polo ativo e JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução de mérito. Isento de custas e de honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001708-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DUARTE ZIMPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001708-40.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LORENI DUARTE ZIMPEL Vistos. Trata-se de ação de alvará 

judicial proposta por Loreni Duarte Zimpel requerendo a liberação do saldo 

existente na conta vinculada ao FGTS e PIS/PASEP de Arnoldo Wili Zimpel, 

falecido em 8 de setembro de 1986. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Determinada a juntada de certidão de inexistência de 

dependentes da previdência social sob ID 13503724, houve atendimento 

com a juntada a certidão sob ID 13638458. Vieram-me os autos conclusos. 
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É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de 

justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Quanto ao mérito, trata-se 

de ação de jurisdição voluntária em que a autora pleiteia a concessão de 

alvará judicial que autorize o levantamento de saldo de FGTS e de 

PIS/PASEP de seu ex-marido, Arnoldo Wili Zimpel, falecido em 8 de 

setembro de 1986. Devidamente instruído o feito por meio de ofício emitido 

pela instituição financeira e pela certidão de inexistência de dependentes 

habilitados perante a previdência social, o pleito está apto para julgamento. 

A pretensão da requerente respalda-se na Lei nº 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares. Estatui a referida lei, “in 

verbis”: “Art. 1.º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1.º - As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do Juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Art. 2º - 

O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de 

Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 

outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.” O teor das normas acima 

transcritas elide dúvidas quanto à possibilidade de acolhimento da 

pretensão autoral. Cumpre destacar que o outro sucessor do falecido, seu 

filho, Gilvani Zimpel, expressamente renunciou a parte que lhe cabe, 

conforme assinaturas aportadas na petição inicial, motivo pelo, diante na 

aparente inexistência de outros herdeiros, a totalidade do saldo deixado 

pelo “de cujus” poderá ser destinado à parte autora. No mesmo sentido, 

não há notícias de outros bens inventariar, assim como não há saldo 

bancário, de contas de caderneta de poupança ou fundos de investimento 

que superem valor correspondente a 500 OTN’s (50 OTN = R$328,97 em 

janeiro de 2001, indexado pelo IPCA-E, conforme REsp 1.168.625/MG, J. 

09/06/2010). Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º da Lei nº 6.858/80, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, determino a 

expedição de alvará judicial, autorizando os requerentes a sacarem os 

valores adiante discriminado, que pertenciam ao falecido Arnoldo Wili 

Zimpel (CPF n. 176.598.259-68), a titulo de PIS/PASEP e FGTS. Por 

derradeiro, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC. Transitado em julgado o feito, certifique-se, 

expeça-se o alvará judicial e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 

26 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137889 Nr: 1833-93.2016.811.0007

 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: Neuza Aparecida Barboza

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

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (15/01/2018 – fl.72), com renda mensal de 

100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da parte Autora; b) 

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;c) Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais). Requisite-se os honorários periciais junto ao site da 

AJG. d) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, 

conforme pleiteado; e) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: NEUZA APARECIDA DE 

BARBOSA; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autora; data 

do inicio do benefício: data do laudo pericial: 15/01/2018 –11523270; prazo 

para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu 

cumprimento, eis que houve a concessão de TUTELA DE 

URGENCIA.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94344 Nr: 2584-56.2011.811.0007

 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: Eliane Cristina Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fulcro no artigo 269, I do CPC.Condeno a Autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, observado 

o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.Intimem-se, sendo o requerido através do Defensor Público 

que o assiste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 6527-13.2013.811.0007

 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: Andreia Ferreira da Silva Gervásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarcitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Juliano Dos Santos Cezar - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.106

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142281 Nr: 4220-81.2016.811.0007

 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: Antonio Barbosa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.
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Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

 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: Valdomiro José Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140864 Nr: 3424-90.2016.811.0007

 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: Ivanete Costa dos Santos

 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

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119043 Nr: 6751-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Pontes Batista da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

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

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

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

OAB:12113-O/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 145/146. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente JEAN 

CARLOS ROVARIS e ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e executado, JOSE 

HENRIQUE PONTES DA SILVEIRA e JOAQUIM BATISTA DA SILVEIRA 

NETO, bem como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) 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, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 4451-50.2012.811.0007

 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: OTALINO PEZINTINO DA SILVA

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 209/211. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença.

2) 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, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119249 Nr: 6933-97.2014.811.0007

 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: João Vitor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas às fls. 148 v. e 150, 

observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 149), 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96500 Nr: 4957-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes 

Ltda

 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: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Determino o desapensamento deste feito dos autos sob o cód. 150067, 

tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo à execução e os 

autos em apenso serão remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113514 Nr: 2036-26.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em desfavor de Luiz Augusto Rebouças.

Às fls. 37/38 o executado se manifestou requerendo a extinção da 

execução pelo pagamento, bem como o cancelamento do protesto.

Subsequentemente, à fl. 42 a parte Exequente peticionou informando que 

o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, 

com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 170-85.2011.811.0007

 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: Aurora Ana Sangaletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo pleiteado pela REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA às fls.736/737.

 Assim sendo, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias para 

apresentação do laudo pericial aos autos.

 Com a apresentação do laudo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

721.

 Outrossim, considerando que houve o deferimento do pedido acima 

mencionado, suspendo a decisão prolatada no Id n. 169618, a qual 

determinou a intimação da empresa REAL BRASIL CONSULTORIA para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas procedesse à devolução 

destes autos, bem como apresentasse o laudo pericial ao cartório desta 

Vara, visto que os autos encontram-se em carga desde o dia 10.04.2018, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128652 Nr: 260-61.2008.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWCS, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º da Lei 13.105/15 (NCPC), 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias 

ou até que efetue o pagamento integral da obrigação. Expeça-se mandado 

de prisão, que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento da 

totalidade da obrigação, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação 

de trato sucessivo.Deverá o Oficial de Justiça e a autoridade policial 

encarregada do cumprimento do mandado observar que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.CONSIGNE-SE ao Senhor 

Oficial de Justiça que deverá cumprir a ordem de prisão exarada, 

independentemente de comprovante de pagamento acaso apresentado 

pelo executado, vez que este deverá ser analisado pelo Juízo 

posteriormente à manifestação da parte exequente, quando será expedido 

competente alvará de soltura, em sendo verificado o adimplemento total da 

dívida.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127091 Nr: 3613-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em 

face de Gabriel de Toledo.

Determinada a citação do requerido, as várias tentativas de realização da 

diligencia, via postal, restaram negativas (fls. 65, 66, 70v e 73v).

Assim, determinou-se a intimação da parte Autora, nas pessoas de seus 

patronos, para manifestação sobre o prosseguimento do feito (fl. 74), os 

quais quedaram-se inertes (fl. 77).

Ordenada a citação pessoal do demandante este pugnou por nova 

tentativa de citação do executado, a qual restou infrutífera (fl. 83 v. – 

“mudou-se”).

Na sequencia, a parte exequente, requereu a desistência da ação (fl. 85).

Dessa forma, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas pela parte autora.

Sem condenação em honorários de sucumbência, eis que a parte 

requerida não constituiu patrono nos autos.

Intime-se.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXEQUENTE. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57844 Nr: 5037-29.2008.811.0007

 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: LEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Cumprimento referente ao pagamento de pensão alimentícia 

proposta por Guilherme Pinheiro Taufmann e Gustavo Pinheiro Taufmann 

representados por sua genitora Lina Esmerina da Silva Pinheiro, em 

desfavor de Leandro Taufmann.

Às fls. 55 o executado se manifestou requerendo a extinção da execução 

pelo pagamento, bem como apresentando documento comprobatório (fl. 

56).

Subsequentemente, à fl. 58 a parte Exequente peticionou informando que 

o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, 

com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118628 Nr: 6431-61.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industeca - Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pedido de arquivamento do feito formulado pela exequente, 

DETERMINO a remessa dos autos AO ARQUIVO provisório, pelo prazo de 

1 (um) ano, em conformidade com o preconizado pelo artigo 40, § 2º, da 

LEF.

Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestação, 

sob pena de fluência do prazo de prescrição quinquenal, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5225-41.2016.811.0007

 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: DdSNdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandrre Chagas - 

OAB:, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, 

Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.174, portanto, cf. o acordo homologado à fl.124, 

expeça-se mandado para averbação referente ao lote rural n. 207/3 

(fl.24), vez que coube ao requerido, solicitando a remessa ao Juízo de via 

do documento devidamente registrada.

Consigne no mandado que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário e de tudo certifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 802-92.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 09 (nove) meses ou prévia manifestação da parte 

interessada.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130538 Nr: 5429-22.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSdC, CFdSdC, LRdS, MdSdC, GdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste acerca do petitório de fls. 67/70 e conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 1575-06.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

Grosso - OAB:

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

OAB:20.342/O, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22.276/O

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em desfavor de Luiz Carlos Spiller, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 113/115 o executado manifestou-se informando o pagamento 

integral da dívida objeto da execução, bem como pugnando pela baixa e 

liberação da penhora de fls. 07/08 e 103/104.

A parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em sua 

integralidade, requerendo a extinção do feito (fl. 121).

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135859 Nr: 813-67.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Gomes Pinto

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

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

OAB:7.901-E

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

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas à fl. 261, observando que 

devem ser liberados para o advogado da parte autora os honorários 

contratuais (30% cf. contrato anexado às fls. 250/251), 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.: 123134 Nr: 1314-55.2015.811.0007

 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): Cleonice Rodrigues Araujo

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O, Sebastião Jann - OAB:8.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de citação via edital do Executado, tendo em vista que no 

caso em apreço restam ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do 

Novo Código de Processo Civil, sobretudo porque não foram esgotados os 

meios disponíveis para localizar o domicílio do Requerido.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.105/15, o Requerido somente será 

considerado em estar em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

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

juízo, entendo que incumbe inicialmente ao Requerente o ônus de buscar, 

por meios próprios, o endereço do Executado, 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.

Neste sentido segue a recente jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O não exaurimento 

de todas as diligências possíveis para a tentativa de localização do réu 

inviabiliza o deferimento da citação por edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014)

Intime-se o Exequente para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120672 Nr: 7994-90.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A de Carvalho Comercio, Solange Alves de 

Carvalho

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

Grosso - OAB:

 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 ao aperfeiçoamento da penhora, visto que esta não 

se concretizou.

4) Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para que proceda à avaliação 

do veículo por meio dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados 

nos meios de comunicação e apresente nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5) Com o aporte do determinado, EXPEÇA-SE mandado de penhora do bem 

apontado à fl. 33, a ser cumprido no endereço constante nos autos (fl. 

15), nomeando-se a parte executada como depositária fiel deste, bem 
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como intime-a da penhora.

6) Decorrido o prazo sem a oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE e 

dê-se vista à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que entender por direito.

7) Transcorrido o prazo do item “4” sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos IMEDIATAMENTE.

Às providências. CUMPRA-SE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5713 Nr: 105-52.1995.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Alta Floresta

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

OAB:5091-B, Benedito Amâncio Nazário Filho - OAB:16.491-MT, 

Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Francisco Eduardo Torres Esgaib - OAB:4474

 Vistos.

Inicialmente, torno SEM efeito a juntada de fls. 695/698, vez que se trata 

de petitório antigo.

Outrossim, em razão do acordo homologado entre as partes perante o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado à fl. 687, com posterior remessa 

a esta instância, determino a imediata BAIXA das averbações 

premonitórias sobre as matrículas 9.532, 12.059 e 12.253 junto ao CRI 

desta Comarca, às expensas da parte executada.

 Ademais, considerando que esta Magistrada não localizou o comprovante 

de pagamento dos honorários periciais mencionado à fl. 491, CERTIFIQUE 

a Secretaria da Vara acerca da (in)existência do respectivo depósito nos 

autos.

 Caso o valor dos honorários esteja depositado, expeça-se alvará em 

favor do autor, intimando-o para indicar a conta.

 Com o cumprimento das determinações acima, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128218 Nr: 4192-50.2015.811.0007

 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: Luzia Aparecida Brandão Souza, Maria Aparecida 

Santos

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do E. TJMT que por maioria ratificou 

integralmente a sentença sob reexame (fl. 110 v.), bem como diante da 

manifestação de fl. 123 v. INTIME-SE a requerente pessoalmente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias informe acerca do cumprimento da sentença, 

isto é, se houve a viabilização de meios de transporte para fins do 

tratamento médico necessário.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 397-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Oliveira Pinho Camargo

 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 César Bonvino - OAB:OAB/SP 34.357, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria da Vara a decisão de fl. 149.

 Outrossim, intime-se o Dr. Vitor Pinheiro Segantine para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste acerca do petitório de fls.151.

Após, caso não haja impugnação aos percentuais indicados à fl.151, 

intime-se a parte requerida e, decorrido o prazo de 02 (dois) dias, cf. 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ, expeçam-se os alvarás 

judiciais.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000976-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIS DIAS PAIVA 

REQUERIDO: AVIANCA, KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

Vistos. O processo n.º 1000977-44.2018.8.11.0007, que tem como autor o 

Sr. Everton da Silva Candido, deve ser julgados por conexão com o 

presente, nos termos do art. 55 do CPC, porquanto versam sobre falha na 

prestação de serviço de viagem adquirida e realizada em conjunto pelas 

partes. Analisando detidamente os feitos verifica-se que os autores 

afirmam que novembro de 2017 adquiriram junto à requerida ZUUPER 

passagens aéreas com saída de Campo Grande/MS e destino ao Rio de 

Janeiro/RJ, para o dia 27/12/2017 pela companhia aérea AVIANCA. 

Contudo, ao se apresentarem para o check in foram surpreendidos com a 

informação de que o bilhete fora adquirido para o dia 27/11/2017. Assim, 

foram obrigados a adquirir novas passagens em outra companhia aérea e 

pretendem a reparação por dano moral e material. Vale observar que 

ambas as demandas são idênticas e foram instruídas com os mesmos 

documentos sendo fato que não há demonstração evidente de quem dos 

dois efetuou os pagamentos, o que é imprescindível ao deslinde do pedido 

de reparação por dano material. Cinge-se dos processos que o 

comprovante de reserva consta o nome de Francis e Everton e indica que 

as passagens adquiridas pela agência custaram R$ 661,70 (seiscentos e 

sessenta e um reais e setenta centavos), acrescidas de impostos e taxas 

no importe de R$ 246,98 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e 

oito centavos), somando o total de R$ 908,68 (novecentos e oito reais e 

sessenta e oito centavos), pago de forma parcelada, contudo, não indica 

como fora efetuado tal parcelamento. Destarte, o extrato de cartão de 

crédito de titularidade do autor Francis Dias Paiva consta lançamentos 

junto a AVIANCA, contudo em valores divergentes do acima apontado. Do 

mesmo modo, o recibo de pagamento correspondente às passagens 

aéreas adquiridas junto a GOL no importe de R$ 3.527,16 (três mil 

quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) indica o nome de 

ambos os autores e consta que fora pago de forma parcelada, mas 

também não se tem informações do titular do referido cartão de crédito. 

Consta também trecho de um extrato bancário demonstrando que no dia 

31/01/2018 fora transferido pela requerida Kontik R$ 2.851,56 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), porém 

não há informação sobre o titular da referida conta. Nessa senda, não tem 

comprovação sobre o pagamento dos aludidos valores, tampouco não se 

sabe qual dos autores foram ressarcidos, ainda que parcialmente. 

Consoante alhures explanado, tais informações são imprescindíveis ao 

julgamento do feito no que atine a reparação por dano material. Ante o 

exposto, intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, esclarecendo as informações indicadas e apresentando as provas 
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que pretende a demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial, 

nos termos dos artigos 319, VI e 320, ambos do CPC. Apresentados 

documentos, oportunize-se à parte contrária direito a manifestação, em 

igual prazo. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1001234-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001234-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB 

MARRAFAO, JOAO PAULO BARRETO TAVARES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que a inicial não contem 

pedido certo, (artigos 322 e 324 do CPC) uma vez que da leitura da 

exordial vislumbra-se o preenchimento de todos os requisitos 

estabelecidos pelo artigo 319 do CPC. II – Mérito No mérito, afirmam os 

autores que tentaram adquirir uma passagem aérea de ida e volta para o 

trecho Alta Floresta a Cuiabá, com o uso de pontos de fidelidade e 

dinheiro, no total de 5.250 pontos e R$ 253,62 (duzentos e cinquenta e 

três reais e sessenta e dois centavos), contudo, não lograram êxito 

porquanto o pagamento com cartão de crédito não fora aprovado. Afirmam 

que apesar disso, a ré insiste em cobrar o R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) por trecho dos autores para cancelar a compra e restituir 

os pontos, sob o argumento de que não houve aprovação para o 

pagamento com cartão, mas sim com o uso de pontos. Por seu turno a 

requerida alega a inexistência de ilícito por ela perpetrado, afirmando que a 

cobrança tem previsão contratual e corresponde a taxa de cancelamento. 

Conforme a expressa disposição do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Em consulta ao site da ré, consoante o endereço 

https://www.voeazul.com.br/ContratoAereo, acessado em 23/07/2018 às 

23h37min, encontra-se do CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS, que sobre a aquisição de passagens dispõe: 2.4. Da 

Confirmação da Reserva. A reserva só será considerada “confirmada” 

com a efetivação e validação do pagamento. 2.4.1. Caso o Passageiro 

efetue o pagamento do Bilhete por meio de cartão de crédito, mesmo após 

o recebimento da confirmação de sua reserva, a AZUL realizará avaliação 

cadastral do Passageiro. Na hipótese do resultado da referida análise ser 

“negativa”, tal reserva será automaticamente “suspensa” até que o 

Passageiro ofereça à AZUL outra forma de pagamento válida dentre 

aquelas elencadas como aceitas em seu website. Caso o Passageiro não 

tenha outra forma de pagamento para adquirir o Bilhete em até 24 (vinte e 

quatro) horas após o envio do comunicado de irregularidade ou em até 04 

(quatro) horas antes do horário previsto para o embarque, evento que 

primeiro ocorrer, a reserva será cancelada. O documento de ID nº. 

12919539 - Pág.1 corresponde a reserva nº. KD5BVJ e consta a 

informação destacada “O seu pagamento não foi aprovado. Favor entre 

em contato com o Azul Center: (11) 4003-1118”. Desse modo, na toada do 

que dispõe o contrato de transporte aéreo disponibilizado pela ré em seu 

sitio eletrônico, a reserva fora automaticamente cancelada, uma vez que o 

consumidor não indicou outra forma de pagamento. Não tendo sido 

concretizada a compra não há que se falar em cancelamento ou alteração 

da passagem, sendo, portanto, indevida a cobrança das taxas 

correspondentes. Desse modo, o autor faz jus à devolução dos pontos de 

fidelidade retidos pela ré na transação em testilha, independente da 

cobrança de qualquer taxa de cancelamento, uma vez que a passagem 

não fora adquirida. Não há que se falar em repetição de indébito (artigo 42, 

parágrafo único, CDC) uma vez que os autores não desembolsaram 

qualquer valor em espécie, sendo a reparação devida na forma de pontos. 

Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de dano moral. 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. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, CPC para condenar a ré a devolver a autora os 2.500 pontos de 

fidelidade atinente a reserva nº. KD5BVJ não concretizada. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, com 

fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. 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: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

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. I – Preliminar 

Não se configura complexa e tampouco necessita da realização de perícia 

técnica a causa em que se discute o registro de consumo de água acima 

da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo ser 

rejeitada. Nesse sentido julgou a Turma Recursal do TJMT, Recurso 

Inominado n.º 8026947-13.2016.811.0001, Relator VALMIR ALAERCIO 

DOS SANTOS, Julgamento em 28/09/2016. II – Mérito No mérito, a autora 

MARCIA GERVASIO reclama da cobrança exacerbada de valores 

referente ao faturamento de água em sua residência correspondente aos 

meses de setembro e outubro de 2017. Afirma que apesar da média de 

consumo ser de 10m³ lhe fora cobrado respectivamente 100m³ e 90m³, 

ensejando uma fatura no importe de R$ 1.016,90 (mil e dezesseis reais e 

noventa centavos) e outra no total de R$ 882,50 (oitocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Após contestação da autora houve 

redução para R$ 614,25 (seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco 

centavos), e a outra para R$ 398,66 (trezentos e noventa e oito reais e 
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sessenta e seis centavos). Aponta que efetuou o pagamento de R$ 

150,00 (cento e cinquenta) reais correspondente ao parcelamento do 

débito correspondente ao mês de setembro, contudo, não efetuou os 

demais pagamentos por entender que a cobrança é ilegal, uma vez que 

não fora constatado qualquer vazamento ou irregularidade no medidor por 

parte da ré, pretendendo a declaração de inexigibilidade dos débitos e 

repetição de indébito, além de indenização por dano moral. Concedida a 

liminar requerida pela autora (ID nº. 10875832), fora determinado que “a 

parte requerida se abstenha em suspender o fornecimento de água do 

hidrômetro n° A12B033377, pelo não pagamento dos débitos objeto da 

presente demanda, bem como que evite inserir nos cadastros restritivos 

ao crédito o nome do titular do referido hidrômetro, neste caso o nome da 

parte autora, e caso já tenha inserido, que promova a exclusão, e, ainda, 

se abstenha em cobrar as parcelas das faturas dos meses de setembro e 

outubro de 2017, objeto da ação, nas faturas dos meses subsequentes”, 

fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento da aludida decisão. Por seu turno, a concessionária de 

água afirma que mediu corretamente o consumo e nas vistorias não houve 

constatação de qualquer irregularidade no hidrômetro. Importante salientar 

que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já aplicado ao caso em comento, consoante 

decisão de ID nº. 10875832. Vê-se dos autos que a requerida não 

apresentou prova concreta capaz de esclarecer a quantidade exorbitante 

cobrada nos meses de setembro e outubro de 2017, que não coaduna 

com o histórico de consumo indicado nas faturar apresentadas. Feitas 

essas considerações, tenho que não pode a parte autora, que paga suas 

faturas de água mensalmente em dia (conforme documento apresentado 

pela própria concessionária em ID nº. 11923163), ser surpreendida, em 

determinado mês, com a cobrança de fatura de elevado valor, sem 

justificativa plausível. Com efeito, deve a concessionária adotar as 

providências necessárias e tempestivas para que seus equipamentos 

funcionem regularmente, pois é dela o risco do negócio. A segurança 

jurídica, princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais 

do ambiente regulatório que disciplina a concessão e prestação do serviço 

de fornecimento de água, seja em favor da concessionária, seja em favor 

do consumidor. No entanto, esse procedimento de cobrança 

excessivamente fora das médias pagas pelos consumidores fere os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da 

prestação de serviços eficientes e o da informação adequada que tem por 

obrigação prestar ao consumidor. O fornecimento de água é um serviço 

público essencial e não pode sofrer solução de descontinuidade, "sendo 

que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos". (CDC, art. 22). O direito à continuidade do 

serviço essencial é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código 

de Defesa do Consumidor, em seus artigos 22 e 42, caracterizando-se 

abusiva a prática do corte ou ligação no fornecimento de água quando não 

há qualquer motivo justificável para tanto. Inexistindo inadimplência do 

usuário, e não havendo caso fortuito, deve a concessionária continuar a 

lhe fornecer água, que, hoje, mais do que nunca, é indispensável à vida 

das pessoas em geral, seja no trabalho, seja no lar, em relação à 

segurança, saúde, educação, lazer, subsistência, etc. O Código de 

Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ou seja, a reclamada não esclareceu satisfatoriamente os 

valores apurados, e não trouxe qualquer elemento indicativo de que tenha 

havido qualquer fraude ou vazamento no hidrômetro, ou que a 

irregularidade não seja atribuível a ela ou mesmo que o consumidor tenha 

praticado fraude. Assim, tenho que a cobrança em questão é ilegal e, 

portanto, indevida. Em atenção ao pedido de repetição de indébito, vê-se 

que a pretensão autoral prospera parcialmente. Afirma a autora que 

recebeu cobrança não condizente com a realidade correspondente as 

faturas de água dos meses de setembro de 2017, no total de R$ 1.016,90 

(mil e dezesseis reais e noventa centavos), e outubro de 2017, no total de 

R$ 882,50 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), 

pugnando pela condenação da ré ao pagamento de R$ 1.899,40 (mil 

oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a título de 

repetição de indébito. Vale frisar que a requerente alegou que a fatura de 

setembro fora revisada e concedido um desconto, somando o valor final 

de R$ 614,25 (seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos) – ID 

nº. 10865400 – Pág. 07, tendo realizado o parcelamento e efetuado o 

pagamento de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), consoante 

comprova o documento de ID nº. 10865400 – Pág. 11. A repetição de 

indébito esta prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, que traz: Art. 

42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Nessa senda, verifica-se que o diploma legal 

menciona que o valor indevidamente pago pelo consumidor será a ele 

devolvido na forma dobrada. No caso vertente apesar de cobrado o total 

de R$ 1.899,40 (mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos) a autora efetuou o pagamento de R$ 165,00 (cento e sessenta 

e cinco reais). Assim, aplicando o instituto legal em comento, a autora faz 

jus ao recebimento de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) correspondente 

à repetição de indébito, oriundo da cobrança indevida atinente à fatura de 

água do mês de setembro de 2017. Por outro lado, no que atine ao dano 

moral, vale observar que a consumidora fora cobrada indevidamente e 

socorreu-se ao Pode Judiciário para solução do empasse, demonstrando 

interesse no adimplemento do que realmente era devido. Ainda, apesar do 

descumprimento reiterado da liminar pela ré, a autora demonstrou boa-fé 

ao depositar judicialmente os valores devidos (descontadas as cobranças 

correspondente às faturas objetos da ação), conforme comprovantes de 

ID nº. 11117150, 11354708, 11843211, 12355923 e 12900556. Ainda, 

vê-se que mesmo com ordem judicial diversa, a ré procedeu a suspensão 

no fornecimento de água da autora por três vezes (comprovantes de 

corte de ID nº. 12355924 e ID nº. 12549805, sendo que o terceiro corte 

não fora emitido documento, consoante informado pela autora em petitório 

de ID nº. 13262239), e inseriu o nome dela em cadastro de inadimplentes 

(ID nº. 13262263 - Pág. 1), ensejando a ela prejuízos de ordem moral. 

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). Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A 

inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela 

empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o 

contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de 

consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no 

medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a 

consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 

AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo 

a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide. (TJMT. Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018). Prosseguindo 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 
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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). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar, 

confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

formulado pela reclamante em face da reclamada, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) DETERMINAR o cancelamento das 

faturas dos meses de setembro e outubro de 2017, diante da inexistência 

de causa comprovada no aumento de consumo e que sejam refaturadas 

de acordo com a média de consumo da autora. b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a título de 

dano material, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; c) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia 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 

(21/03/2018 – primeiro corte de água), nos moldes do art. 398 do 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, se nada for requerido, 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001298-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOUZA RECALDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001298-50.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SERGIO SOUZA RECALDE 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001741-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA REIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (EXECUTADO)

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001741-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: REBECA REIS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

BANCO CETELEM 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BONE DE FREITAS (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:

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: 

1002217-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON BONE DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no ID num. 

13783511 nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, comprovante de endereço 

atualizado e em seu nome, visto que no documento de declaração de 

residência acostado aos autos não há assinatura da proprietária do 

imóvel. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 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: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES 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: 

1001401-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A, 

EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de 

liminar, visando a suspensão de descontos feitos na conta corrente de 

titularidade da parte autora decorrentes de compras que a mesma alega 

não ter efetuado. Analisando os documentos apresentados, em confronto 

lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico 

presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com 

efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos feitos pela instituição 

financeira ré em conta bancária da parte autora poderá privar a 

requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. 

Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, 

não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças 

poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é 

clara no sentido de que em casos semelhantes é acertada a decisão que 

determina a suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de 

pagamento da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA 

MENSAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO 

AGRAVADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO 

MANTIDA – IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a 

contratação fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos 

proventos do Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão 

de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua 

suspensão.” (TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data 

da publicação no DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso interposto contra r. decisão que 

determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente no 

benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Circunstância 

em que o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra que 

estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela 

antecipada, mister quando é plausível a alegação de que teria havido 

fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, tendo-se em vista 

a adequação da antecipação de tutela concedida, nada mais acertado do 

que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu resultado prático. 

Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau in totum mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 688659520118260000 SP 

0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os requisitos 

legais no caso em questão, que versa sobre relação de consumo, o 

deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte 

requerida promova as medidas administrativas objetivando a suspensão 

dos descontos mensais feitos em conta bancária da parte autora (R$ 

59,90; R$ 18,13; R$ 11,90 e R$ 18,13), referente à relação jurídica 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-12.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ROMILDO NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 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, 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: 8010140-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DA SILVA PRIMO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010140-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLAINE DA SILVA PRIMO 

CARDOSO EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos. Quanto ao pleito de adjudicação (ID nº 11532454), 

INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, 

conforme determina o art. 876, § 1°, NCPC. Caso transcorra o prazo sem 

manifestação da executada, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO dos bens 

elencados no auto de penhora Id nº 8190714 e, por conseguinte, 

determino a expedição do auto de adjudicação. Registro que deixo de 

determinar a expedição de mandado de entrega à adjudicatária dos bens 

móveis, conforme preconiza o artigo 877, inciso II, do NCPC, uma vez que 

referidos bens já estão depositados em favor da credora. Após os 

procedimentos inerentes à adjudicação dos bens já penhorados, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para decisão/sentença. Intimem-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

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. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 14391976/14392021, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DALMASO KURPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000835-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL DALMASO KURPEL 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 13829337) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 13953056. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 

(quarenta e oito) horas. 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 

05 (cinco) dias, procedendo-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

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

Floresta/MT, 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: 8011295-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETI APARECIDA HEINZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011295-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDETI APARECIDA HEINZEN 

REQUERIDO: BANCO PAN 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, 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: 1000977-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000977-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EVERTON DA SILVA CANDIDO 

REQUERIDO: AVIANCA, KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

Vistos. O processo n.º 1000976-59.2018.8.11.0007, que tem como autor o 

Sr. Francis Dias Paiva, deve ser julgados por conexão com o presente 

feito, nos termos do art. 55 do CPC, porquanto versam sobre falha na 

prestação de serviço de viagem adquirida e realizada em conjunto pelas 

partes. Analisando detidamente os feitos verifica-se que os autores 

afirmam que novembro de 2017 adquiriram junto à requerida ZUUPER 

passagens aéreas com saída de Campo Grande/MS e destino ao Rio de 

Janeiro/RJ, para o dia 27/12/2017 pela companhia aérea AVIANCA. 

Contudo, ao se apresentarem para o check in foram surpreendidos com a 

informação de que o bilhete fora adquirido para o dia 27/11/2017. Assim, 

foram obrigados a adquirir novas passagens em outra companhia aérea e 

pretendem a reparação por dano moral e material. Vale observar que 

ambas as demandas são idênticas e foram instruídas com os mesmos 

documentos, sendo fato que não há demonstração evidente de quem dos 

dois efetuou os pagamentos, o que é imprescindível ao deslinde do pedido 

de reparação por dano material. Cinge-se dos processos que o 

comprovante de reserva consta o nome de Francis e Everton e indica que 

as passagens adquiridas pela agência custaram R$ 661,70 (seiscentos e 

sessenta e um reais e setenta centavos), acrescidas de impostos e taxas 

no importe de R$ 246,98 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e 

oito centavos), somando o total de R$ 908,68 (novecentos e oito reais e 

sessenta e oito centavos), pago de forma parcelada, contudo, não indica 

como fora efetuado tal parcelamento. Destarte, o extrato de cartão de 

crédito de titularidade do autor Francis Dias Paiva consta lançamentos 

junto a AVIANCA, contudo em valores divergentes do acima apontado. Do 

mesmo modo, o recibo de pagamento correspondente às passagens 

aéreas adquiridas junto a GOL no importe de R$ 3.527,16 (três mil 

quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) indica o nome de 

ambos os autores e consta que fora pago de forma parcelada, mas 

também não se tem informações do titular do referido cartão de crédito. 

Consta também trecho de um extrato bancário demonstrando que no dia 

31/01/2018 fora transferido pela requerida Kontik R$ 2.851,56 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), porém 

não há informação sobre o titular da referida conta. Nessa senda, não tem 

comprovação sobre o pagamento dos aludidos valores, tampouco não se 

sabe qual dos autores foram ressarcidos, ainda que parcialmente. 

Consoante alhures explanado, tais informações são imprescindíveis ao 

julgamento do feito no que atine a reparação por dano material. Ante o 

exposto, intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, esclarecendo as informações indicadas e apresentando as provas 

que pretende a demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial, 

nos termos dos artigos 319, VI e 320, ambos do CPC. Apresentados 

documentos, oportunize-se à parte contrária direito a manifestação, em 

igual prazo. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO POSSIDONIO DE MORAES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000307-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI VARIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000307-40.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GEOVANI VARIANI 

EXECUTADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Vistos. A parte 

devedora informou que efetuou o pagamento espontâneo da condenação 

(ID. nº. 13791113), contudo a parte credora discorda do valor depositado, 

postulando pela intimação da devedora para efetuar o pagamento do valor 

remanescente, apresentando planilha atualizada do débito, conforme 

evento nº. 13952880. Assim, determino a intimação da parte devedora 

para efetuar pagamento integral da dívida, de acordo com o cálculo 

apresentado pela autora , ou impugnar o valor, desde que garantido o 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor devido ser 

acrescido de multa. Por fim, encaminhe o processo eletrônico para o 

Contador Judicial, a fim de calcular as custas pendentes de quitação e, 

após, intime-se a parte sucumbente para pagamento. Intime-se. 

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: 8010093-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010093-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. Tendo em 

vista o bloqueio parcial de ativos e o respectivo levantamento, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor remanescente, bem como requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011157-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO REIS GUEDES PAIS 

EXECUTADO: OTICA RENASCER LTDA - ME Vistos. INDEFIRO o pedido 

formulado pelo exequente de pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma vez que, 

por ser uma medida que visa o fornecimento de dados e declarações 

sigilosas do contribuinte, deve ser adotada como medida excepcional, a 

ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, deve-se averiguar a 

preexistência de provas a indicar a premente necessidade de tomada 

dessa diligência por parte do Juízo, o interesse público que envolve a 

questão e, em especial, a demonstração de que a parte interessada em 

conhecer dessas informações tomou todas as providências possíveis, 

que estiveram ao seu alcance, no sentido de conseguir informações 

acerca da existência de bens em nome do executado, o que não ocorreu 

no caso concreto. Ademais, a diligência pretendida pelo credor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. INDEFIRO também o 

pedido de nova tentativa de penhora on line, uma vez que inexiste nos 

autos indícios de modificação da situação financeira da parte executada 

desde a data da última tentativa frustrada no bloqueio de valores via 

sistema Bacenjud. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PENHORA ON-LINE- SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA FRUSTRADA - 

REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO 

- RECURSO DESPROVIDO. Uma vez frustrada a tentativa de penhora on 

line, cabe ao Exequente envidar esforços no sentido de localizar bens do 

devedor e demonstrar de forma motivada e objetiva as circunstâncias que 

justificam a reiteração do pedido de bloqueio de ativos financeiros depois 

de decorridos apenas 30 (trinta) dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014) Por fim, 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 anexa. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, em dez 

dias, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/90). Intime-se. 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: 1002051-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002051-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANDIR CASSOL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, adotar as seguintes providências, sob pena de indeferimento da 

petição inicial: a) juntar ao processo documento comprobatório da 

negativação realizada pela empresa requerida, conforme narrado na 
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inicial; e b) juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte. 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: 1002368-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002368-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA IUNAR DE FREITAS 

PORTAO EXECUTADO: CLAUDIO METELLO Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando a devolução do veículo Marca Ford, 

Modelo Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ano/Modelo 2012/2013 à exequente, bem 

como, que seja realizada a baixa e quitação de 14 (quatorze) cheques no 

valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme o estipulado 

em cláusula de acordo realizado no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania em sede de conciliação/mediação e homologado pelo 

juízo. Em que pese o autor tenha atribuído ao valor da causa a quantia de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em análise detida do presente feito, 

verifica-se que o objeto da presente demanda, ou seja, a execução da 

referida sentença, engloba não somente a devolução do veículo, como 

também a baixa e quitação das 14 cártulas de cheque no valor de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada. Nos termos do artigo 292, 

inciso II, do NCPC, “O valor da causa constará sempre da petição inicial e 

será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Nestes termos, 

observa-se que há erro na indicação do valor da causa, sendo que a 

correção desse vício implica, fundamentalmente, no reconhecimento da 

incompetência deste Juízo. É o que ocorre no presente caso, uma vez que 

se o procedimento escolhido pela parte autora for o regido pela Lei n° 

9.099/95, deve-se observar os critérios de fixação de competência, 

notadamente no que se refere ao valor da causa. Assim, verifico que o 

valor da causa excede ao valor de alçada atribuído para fixar competência 

no Juizado Especial, como prescreve o art. 3º, inciso I, da Lei n° 9.099/95, 

in verbis: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo;” Ademais, a questão da competência é 

matéria de ordem pública cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz 

da causa, conforme dicção do § 3º, do art. 267 do CPC. Ante o exposto, 

em razão da incompetência absoluta deste Juízo e com fundamento no art. 

3º, inciso I, da Lei n° 9.009/95 JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 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, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-28.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SABADINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010675-28.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELA MARIA SABADINI 

EXECUTADO: ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN Vistos. Trata-se de 

exceção de pré-executividade formulado pela parte executada, 

objetivando a restituição de valor penhorado via BACENJUD junto ao 

Banco do Brasil, recebidos a título de proventos do empregador. Intimada 

para manifestar-se, a parte exequente quedou-se inerte (ID nº 11113521, 

11982637 e 13581463). Importante denotar a impenhorabilidade dos 

valores bloqueados junto ao Banco supramencionado, diante do caráter 

comprovadamente salarial do montante auferido, conforme se analisa do 

documento juntado no ID nº 11103203. Nesse sentido, destaca-se o teor 

do artigo 833, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: 

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o; (...) Corrobora a jurisprudência, quanto à impenhorabilidade de valor 

auferido a título de salário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. ART. 649, IX E 

X CPC. 30% DO VALOR PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei 

processual, em seu art. 649, incisos IV e X tornou absolutamente 

impenhoráveis as verbas de natureza alimentar e limitou ao patamar de 40 

salários mínimos o valor depositado em caderneta de poupança, de sorte 

que a constrição, diretamente, sobre as respectivas contas da agravante, 

deve ser considerada indevida e, portanto, afastada. 2. As verbas 

salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30%. 

Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e provido (TJDFT - AGI 

20150020129503. Relator: Gilberto Pereira de Oliveira. 3ª Turma Cível. 

Julgamento em 01/07/2015) Quanto à necessidade de preservar-se a 

dignidade material do executado, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO - PENHORA DE CONTA SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - 

INTELIGENCIA ARTIGO 649, INCISO IV DO CPC - LIMITE DE 30% - 

IMPOSSIBILIDADE - SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO DEVEDOR. - Ao 

proteger as verbas de natureza alimentar pelo instituto da 

impenhorabilidade, o legislador preocupou-se em preservar a dignidade 

material básica do devedor, evitando que o processo de execução 

represente uma ameaça à sua subsistência. - O desconto em folha, no 

limite de até 30% (trinta por cento) da renda mensal do correntista só é 

possível quando o devedor o autoriza. (TJMG - AI 10145095651546001 

MG. Relator: Rogério Medeiros. Julgamento: 03/04/2014. 14ª Câmara Cível) 

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por 

conseguinte, defiro o pedido de desconstituição de penhora, para o fim de 

liberação do valor de R$ 286,89 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e 

nove centavos), referente ao pagamento de proventos advindos do 

Estado de Mato Grosso, em conta salário da executada, junto ao Banco do 

Brasil. Determino a transferência do valor de R$ 286,89 (duzentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) da conta judicial para a 

conta salário da executada, Conta Corrente nº 21.637-2, Agência 1177-0, 

em nome de Eniandra Terezinha Littmann, CPF: 023.351.089-30. Intime-se 

a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de 

direito a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. 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: 8010792-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010792-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se 

trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o Juizado 

Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante consignar que 

foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa 

executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite 

perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos 

do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 
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mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Além do mais, nos termos do ofício 286/208-OF, remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 19/03/2018, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação, conforme 

o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário, hipótese esta 

incompatível com o regramento dos Juizados Especiais. Nesse passo, é 

de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 

do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja 

solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu favor para 

fim de habilitação. Intime-se a parte sucumbente para adimplemento das 

custas processuais, conforme condenada pela Turma Recursal, em 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

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: 1002626-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINHO ANTONIO CANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 DE 

SETEMBRO de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 DE 

SETEMBRO de 2018, às 14h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (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: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo, devendo excluir o 

montante referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento 

de sentença, tendo em vista que referida verba não é cabível nos 

Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 97 do Fonaje), até 

porque a própria parte possui capacidade postulatória no sistema dos 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 DE 

SETEMBRO de 2018, às 15h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-64.2016.8.11.0007

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:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (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: 

1000534-64.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAIARA GONCALVES 

MENDONCA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Inicialmente, RETIFIQUE-SE a 

autuação do processo para cumprimento de sentença e alterando os 

polos da ação, constando como credores a OI S/A e o procurador que 

executa a verba de sucumbência. 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, 22 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA KOVAL RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001363-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARISA KOVAL RUIZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

Vistos. Perscrutando os autos, verifico que o comprovante de endereço 

acostado no ID num. 13424245 não está em nome da parte autora, e não 

há qualquer documento que comprove ser a mesma proprietária ou 

residente no imóvel constante do referido comprovante. Assim, intime-se a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010416-28.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

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

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no evento nº.14247405. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do exequente. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de julho 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-63.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEZELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010220-63.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIANO NEZELLO 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. 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: 1001105-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 DE 

SETEMBRO de 2018, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ANDRADE PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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 14h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIRA BATISTA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (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 14h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 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: 

1002606-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIO DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Analisando o presente feito, verifico que a parte autora 

requer liminarmente a retirada de seu nome dos cadastros restritivos ao 

crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida, haja vista os 

débitos em questão terem sido quitados. Verifico que os fatos que 

ensejam o pedido da concessão da medida liminar pleiteada não estão 

suficientemente claros, já que não há como se afirmar que os 

comprovantes de pagamento apresentados referem-se à dívida objeto do 

processo, especificamente no caso do comprovante de ID num. 14324090, 
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onde não há conexão entre o boleto apresentado e a empresa requerida. 

Além do mais, em consulta realizada nesta data perante o órgão de 

negativação, não consta nenhuma negativação em nome da parte autora, 

conforme comprovante anexo. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de tutela provisória em razão da ausência dos requisitos legais 

autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, 

podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos 

elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a hipossuficiência da parte autora, 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

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 146101 Nr: 6090-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT

 37.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na 

denúncia, para CONDENAR Weslei de Souza da Silva, vulgo “Falcão”, 

brasileiro, solteiro, natural de Alta Floresta/MT, nascido aos 27 de outubro 

de 1995, portador RG n.º 2470103-3 SSP/MT, inscrito no CPF n. 

060.241.391-52, filho de Antonio Soares da Silva e Izabel Maria de Souza, 

nas penas do § 9.º, do artigo 129 e nas penas do artigo 147, caput, todos 

do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.III.I – Dosimetria 

da Pena:(...).III.I.III – Do Concurso Material de Crimes46.Considerando o 

disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou 

mediante mais de uma ação os dois crimes. Sendo assim, aplico-lhe 

cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 04 (quatro) 

meses de detenção, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa 

de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.(...)III.I.V – Da 

Suspensão Condicional da Pena: 48.Contudo, aplico a suspensão 

condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período 

de provas de 02 (dois) anos, considerando o quantum da pena e as 

circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições 

estatuídas no art. 78, §2º, a, b, e c, do Código Penal, devendo a audiência 

admonitória se realizar no Juízo competente para a Execução.III.II – 

Deliberações Finais:49.CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.50.CONDENO o réu nas custas e despesas 

processuais.51.DECRETO o perdimento da fiança recolhida, caso haja sido 

recolhida, cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções 

entender por bem receber.52.Após o trânsito em julgado, caso subsista a 

condenação, LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados. (...) 

Alta Floresta/MT, 30 de junho de 2.018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 57123 Nr: 1749-73.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas da Conceição de Oliveira, Vilmar Ricardo 

Fernandes, Jorge Antonio dos Santos, Antônio Gelci Fritsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Tavares Junior - 

OAB:23923/O, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT, NELMA BETÂNIA 

NASCIMENTO SICUTO - OAB:5176

 Processo n.º 1749-73.2008.811.0007

Código: 57123

 Vistos etc.

Manifeste-se a defesa acerca do pedido de substituição da testemunha, 

formulado pela acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003203-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SILVA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003203-56.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: RAIMUNDO SILVA SERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE o APELADO para 

apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como 

preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 

1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 06 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000772-49.2017.8.11.0007 MARIA LENICE DA SILVA 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 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 

da requerente para manifestação nos presentes autos acerca de eventual 

interesse em executar a sentença, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122929 Nr: 1191-57.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lactvit - Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda., Alberto Camargo, Adriana Aparecida Albino, Adilson Camargo, 

Izabel Cristina Camargo, Amarilton Camargo

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

Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 90).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 139/2018 - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, 

de 11.6.2018, no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de 

Justiça e Gestores do Polo IX desta Comarca, nos dias abaixo 

especificados:

* A Portaria nº 139/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

1.Trata-se de procedimento de conversão de união estável em casamento, 

firmado perante o Juizado Especial Itinerante por MILENA TAINÁ 

PARREIRA DO NASCIMENTO e WALTER CARRIJO FERREIRA, e 

posteriormente encaminhado a esta Diretoria para processamento. 

2.Observa-se, que após a autuação destes autos nesta diretoria, 

constatou-se a ausência das certidões de nascimentos atualizadas dos 

requerentes, bem como manifestação quanto a pretensão de alteração de 

nomes. 3.Às fls. 20/22, foram juntadas cartas de intimações devolvidas 

pelos correios sem a intimação dos requerentes, por não mais residirem 

no endereço informado na inicial. 4.À fl. 24, expediu-se mandado de 

intimação aos requerentes, os quais foram pessoalmente intimados para 

apresentarem as certidões de nascimento atualizadas, e manifestação 

quanto a alteração de nomes, conforme certidão de fl. 26. 5.Contudo, até 

esta data os requerentes não atenderam a intimação. 6.Com vista dos 

autos, o representante do ministério público à fl. 31, pugnou pela extinção 

destes procedimento sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. 7.Em seguida, os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. 8.De acordo com a Consolidação 

das Normas da Corregedoria – Extrajudicial - CNGCE, o procedimento, e os 

requisitos para a conversão de união estável em casamento estão 

insertos a partir do art. 810. E dentre estes requisitos, consta a 

obrigatoriedade de apresentação da certidão de nascimento dos 

pretendentes, e ainda, a opção quanto ao regime de bens e ao 

sobrenome. 9.Da análise dos autos, denota-se que os requerentes, 

embora intimados, mantiveram-se inertes e não atenderam a intimação a 

eles direcionada, deixando transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de fl. 27. 10.Neste caso, o Código de 

Processo Civil regulamenta que, o resultado da inércia da parte autora, 

quando intimada não promover as diligências que lhe incumbir, é a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme estabelece o art. 

485, inciso III, do CPC, a seguir: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; 11.Portanto, os 

requerentes deixaram de realizar diligências que lhes incumbiam, motivo 

pelo qual a extinção é matéria que se impõe. 12.Diante do exposto, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto, 

sem resolução do mérito, o presente pedido de conversão de união 

estável em casamento. 13.Publique-se esta decisão no DJE, e, dê ciência 

ao Ministério Público. 14.Após, arquive-se. 15.Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268225 Nr: 18198-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COPAYBA Enegenharia Ambiental Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Martins Brum - 

OAB:23009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

1. Diante da certidão retro, e da manifestação de fl. 19, observa-se que o 

requerente não apresentou o documento necessário para a análise da 

possibilidade de deferimento do pedido de restitiuição.

2. Denota-se, ainda, que o requerente em sua manifestação apenas 

apresentou substabelecimento para requerer que todas as intimações 

sejam direcionadas ao substabelecido.

3. Assim, proceda-se as anotações necessárias no sistema apolo, e 

intime-se o requerente por meio de seu advogado substabelecido, para no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar cópia autenticada do comprovante de 

pagamento, e da guia de recolhimento das custas judiciais que alega haver 

recolhido em duplicidade.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227183 Nr: 7146-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio da Costa Bilego, Alice Fernandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauralice Bilego, Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da renúncia do advogado do Requerente (fls. 195), INTIME-SE a 

parte Autora, pessoalmente, para regularizar a sua representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Autor, voltem-me 

concluso para ulterior deliberação e análise do pedido de fls. 201/202.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254590 Nr: 9342-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVKNdSR, ACNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

7.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora e, por consectário, CONDENO o 

requerido MARCOS RODRIGUES DA SILVA no pagamento mensal de 

37,4% (trinta e sete vírgula quatro por cento) do salário mínimo a título de 

pensão alimentícia, bem como 50% de despesas extraordinárias, tais 

como com médico, dentista e material escolar, à criança AYSLLA 

KAWANNY NONATO DA SILVA RODRIGUES e CONFIRMO a decisão que 

fixou os alimentos provisórios, resolvendo o mérito da demanda, nos 

termos do art. 487, I, CPC/2015.8.CONDENO o requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em R$ 500,00

(quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC/2015. 9. 

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE o 

cumprimento de todas as determinações e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.10.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 268515 Nr: 18409-39.2017.811.0004

 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: Cleonice da Costa Resende Machado, Viviane Vergilio 

Greff Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gaspar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Pereira de Almeida - 

OAB:27721/GO, Sebastião Gonçalves da Silva - OAB:31.079 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CHAMO O FEITO À ORDEM e, consequentemente, REVOGO o item 2 da 

decisão de fls. 37, devido a nomeação equivocada da Sra. VIVIANE 

VERGILIO GREFF MACHADO, sendo assim NOMEIO como inventariante a 

convivente, Sra. CLEONICE DA COSTA RESENDE MACHADO, devendo ser 

intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se o 

parágrafo único do referido artigo, além do art. 620, caput, ambos do 

CPC/15.

2. No mais, Cumpra-se integralmente decisão de fl. 37.

3.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264609 Nr: 15894-31.2017.811.0004

 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: Judith Marques Damacena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 13. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 31.10.2017, 

ACOLHO a preliminar de prescrição, tão somente com relação às 

prestações vencidas antes do quinquênio imediatamente anterior à 

propositura da ação, qual seja, aquelas vencidas antes de 31.07.2012. 14. 

Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO. 15. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 16. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 91760 Nr: 5576-67.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Martins Vasconcelos, Admilson 

Uruguay de Almeida, Marilza Francisca de Brito, Ana Maria da Silva Souza, 

Edinaldo Pereira Lima, Waldivino Freire de Souza, Alcinda Arraes Barbosa, 

Francielma Lopes de Oliveira, Raimunda Francisca de Brito, Taissa Natalia 

Souza Anicesio Domingues, Lovani Marilei Faleiro, Antonio de Sousa Lima, 

Jonatan da Mata de Jesus, Sebastião Borges de Carvalho, Armando 

Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Danilo de Paula e Silva - OAB:9900/MT, Júnior 

César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, luis felipe lammel - 

OAB:7133 MT, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, JULIANA 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da mesma, na 

pessoa de seu representante legal, para que compareça na Secretaria 

para ser intimado acerca da reintegração de posse, bem como receber o 

respectivo mandado de reintegração para providências cabíveis, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 90404 Nr: 4303-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido de Araújo Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Emasa - 

Empresa Matogrossense de Água & Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 8947-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Roberto Navarro Almenar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 102801 Nr: 7805-63.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, André Ricardo Lemes da Silva - OAB:156817/SP, 

Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, Barbara 

Bertazo - OAB:OAB/SP 310.995, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:OAB/SP 147.000, Edyen Valente Calepis - OAB:8767/MS, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 274691 Nr: 3900-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 39 de 705



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Valoes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1.207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, 

tendo em vista que na petição datada de 19/07/2018, Protocolo n. 282846 

não veio anexo o comprovante de pagamento da diligência do(a) oficial(a) 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244518 Nr: 2412-16.2017.811.0004

 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: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Borges Neto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 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): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 27991 Nr: 272-34.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. Queiroz Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, LENAMARA ROCHA MONTEIRO - OAB:6246/MT, MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 624 Nr: 1233-82.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE CAPARROZ 

GOMES - OAB:218.270/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 173512 Nr: 6712-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Tertuliano Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 7963-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 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): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 275249 Nr: 4242-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Leandro Moraes de 

Souza - OAB:48045/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 237449 Nr: 14419-74.2016.811.0004

 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: Rangel Emerenciano Castro, Reijane de Fátima Alves 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, bem como para, fundamentadamente, indicarem outras 

provas que porventura desejam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 198364 Nr: 2717-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 189945 Nr: 10254-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Moreno

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

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272906 Nr: 2890-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CRISTINA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido feito pelo requerente à fl. 27.

2. DEVOLVA-SE à comarca de origem, independente de cumprimento, 

conforme requerido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 3117-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. VIEIRA ROCHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 19.Diante disso, PROCEDA-SE a penhora via BACENJUD dos ativos 

financeiros em nome da empresa BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA, até o limite da planilha de fls. 992.20.Com as respostas do Banco 

Central, DETERMINO as seguintes providências:ècumprida integralmente 

ou parcialmente a ordem de bloqueio de valores, INTIME-SE a parte 

Executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art. 854, CPC/2015 e, em seguida, a Exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação da Executado, também em 05 (cinco) dias;ècaso 

reste infrutífera a tentativa de bloqueio, INTIME-SE a parte Exequente para 

que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito 

especificando, se for o caso em nova oportunidade, quais os veículos 

e/ou bens em nome da Executada pretende ver penhorados, 

proporcionalmente ao valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias;21.Expeça-se o necessário. 22.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239553 Nr: 15928-40.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 VISTOS.

1. No que tange à preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de que a 

Autora não juntou documentos que provem a ocorrência do dano moral, 

tenho que não merece prosperar, haja vista que a causa de pedir se 

funda em valores indevidamente cobrados como parcelas de um 

empréstimo bancário que sequer teria sido creditado na conta da 

Demandante.

2. Ademais, a petição inicial tal como formulada não trouxe nenhum 

prejuízo ao exercício do direito de defesa, prova disso é a elaborada 

contestação apresentada às fls. 63/70.

3. Diante disso, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial.

4. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

5. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252123 Nr: 7753-23.2017.811.0004

 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: Sebastião Gomes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em sede de contestação, o Requerido alegou a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da 

demanda, nos termos do art. 103, p. único, da Lei nº. 8.213/91 (fls. 52).

2. O Autor manifestou concordância com a preliminar arguida (fls. 70).

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se 

tratando de benefício previdenciário, não há que se falar em prescrição do 

fundo de direito, mas tão somente com relação às parcelas anteriores aos 

05 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da Demanda.
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4. Assim, ACOLHO a preliminar de prescrição, tão somente com relação 

às prestações vencidas antes do quinquênio imediatamente anterior à 

propositura da ação, qual seja, aquelas vencidas antes de 23.05.2012.

5. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

6. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282666 Nr: 8690-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Barros da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Claudio Lionis 

Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:25344/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

2. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, para apresentar contestação, 

no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art.231, 

CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215846 Nr: 373-80.2016.811.0004

 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: ARdC, LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Andrya borges freitas. - OAB:, Geancarlus de 

Souza Guterre - OAB:GO-35.193, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - 

OAB:MT 12.081, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Tendo em vista que o processo já fora sentenciado às fls.108/109, 

transitando em julgado no dia 07/07/2017 conforme certidão de fl. 115 e 

não havendo reconhecimento do agravo de instrumento (fls.119/121), 

DETERMINO o cumprimento integral da sentença de fls.84.

2.Após, ARQUIVEM-SE os autos.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 271240 Nr: 1763-17.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 67/106, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marques Silveira, Valdivino Rosa, Leandro 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais)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.: 156708 Nr: 8956-30.2011.811.0004

 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: Cleide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Nelson Pereira de 

Souza, Gisele Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 18.Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ilegitimidade ad causam 

do réu, sendo a extinção do processo sem julgamento do mérito a medida 

cabível, nos termos do art.485, VI, do CPC/2015.DISPOSITIVO19.Desta 

forma, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ilegitimidade passiva do requerido 

Eurípedes Luiz Esteves, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.20.CONDENO a 

requerente no pagamento das custas processuais, no entanto, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98,§3º, CPC).21.Transitada em julgado e cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.22.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 163850 Nr: 5526-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Bruno do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B, Veronica Aparecida Alves Souza 

Ikeda - OAB:16.281/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública 

Estadual de fl. 100 e verso e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 15 

dias, atenda a solicitação de referido ente estatal ou requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169992 Nr: 2240-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quitanda's da Vovó Ltda, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2240-16.2013.811.0004, Protocolo 169992, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 3514-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3514-25.2007.811.0004, Protocolo 70089, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173805 Nr: 7027-88.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo - ME, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7027-88.2013.811.0004, Protocolo 173805, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15549 Nr: 23-21.1981.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A da Comarca de São Paulo, Aline Rosa 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, GERALDO SEVERINO 

ALVES, DARCI LUIZ VENDRAMIN, JOÃO FERNANDES VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:1964-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 23-21.1981.811.0004, 

Protocolo 15549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250619 Nr: 6674-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 6674-09.2017.811.0004, 

Protocolo 250619, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271534 Nr: 1982-30.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão, Lillian Silva Brandão Aguiar, Paula Bianca Silveira Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE MARQUES - 

OAB:20607

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 1982-30.2018.811.0004, 

Protocolo 271534, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153440 Nr: 4722-05.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Bonfim Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlim Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BORGES 

LEÃO JÚNIOR, para devolução dos autos nº 4722-05.2011.811.0004, 

Protocolo 153440, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3426 Nr: 662-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercides Cavezan Leite, Espólio de 

Pedro Rosa Leite Filho, Pedro Leite Neto, Maria de Lourdes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Willian Dias Caversan - OAB:17543

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 662-14.1996.811.0004, 

Protocolo 3426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217594 Nr: 1388-84.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, LSF, Diane Sciascia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivomar Vicente Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

1388-84.2016.811.0004, Protocolo 217594, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222825 Nr: 4562-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

4562-04.2016.811.0004, Protocolo 222825, 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.: 276129 Nr: 4818-73.2018.811.0004

 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: Diogo Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 21, foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "mudou-se", conforme fl. 21 e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, 

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104054 Nr: 9056-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti, Osvaldo Gonçalves Ramos 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Processo nº 9056-19.2010 – Código 104054

Vistos.

Revendo os autos, verifica-se que trata-se de cumprimento de sentença 

para o pagamento tão somente dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, conforme denota-se das fls. 101/104v, 147/151v e 

163/165, uma vez que o crédito principal é objeto de execução nos autos 

de número 4069-61.2015.

Dessa forma, intimado, o executado não se opôs ao valor de R$ 2.843,91 

(dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) 

apresentado pelo exequente, fl. 181, tendo sido homologado a fl. 

184/184v.

Contudo, no oportunidade da homologação, equivocadamente foi 

determinado a expedição de requisição de pequeno valor do valor principal 

da condenação dos autos acima mencionado.

 Dessa forma, certo de que o valor principal é objeto de execução em 

autos apartados, cancelem a requisição de pequeno valor expedida a fl. 

197.

Intime o exequente para informar a conta do executado solicitada e 

informada a fl. 203.

Consigne que o valor aqui executado é tão somente o valor dos 

honorários sucumbenciais de R$2.843,91 (dois mil, oitocentos e quarenta 

e três reais e noventa e um centavos).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271257 Nr: 1779-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 50, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272610 Nr: 2709-86.2018.811.0004

 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: Layson Bruno Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, FUNCAB-Fundação Prof. Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 85, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158900 Nr: 11653-24.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 80/81, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258562 Nr: 11856-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cory Gomes Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atemy Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 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 petição 

de fls. 146, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267897 Nr: 17935-68.2017.811.0004

 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: Espólio de João Barcelos Brum, Dolores Guimarães 

Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888, Marina Martins Brum - OAB:23009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:OAB/MT 10.224, JULINIL GONÇALVES 

ARINI - OAB:1136

 Vistos.

Primeiramente no que tange a regularização da representação no polo 

ativo, faculto ao autor fazê-la em 15 dias.

No que tange a listispendência nota-se que no usucapião e no interdito 

proibitório mencionados, o objeto é coincidente, tendo em mente que as 

ações possessórias tratam de instituto jurídico a respeito de uma das 

vertentes da propriedade, especificamente da aparência de dono, 

razoável é o tratamento das ações pelo mesmo juízo e de forma conjunta, 

especialmente porque a inventariante que representa o espólio é neste ato 

representado pelo demandante no interdito 5316-9.2017.811.0004, o que 

explica a esta altura a possibilidade de ânimo sobre objeto pelas mesmas 

pessoas, ainda que juridicamente, dentro dos limites da coisa julgada 

outras ponderações deverão ser feitas futuramente nas três ações.

 É fato que a segunda instância, ainda que em decisão monocrática, 

decidiu sobre o destino provisório sobre o imóvel objeto da ação no 

sentido de conceder medida liminar em favor da imobiliária Pontaleste 

LTDA, a mesma decisão manteve suspenso o interdito proibitório nos 

termos da decisão deste juízo.

 Não bastasse a decisão sobre o objeto da ação fato é que o prazo para 

apresentação de testemunhas tem força no art. 357, §4° do CPC, 

vigorando no silêncio o prazo de 15 dias ali inscupido, não o invertido de 

10 dias aludido pelo autor, razão pela qual deixo de ouvir as testemunhas 

arroladas e á mingua dos elementos constantes nos autos, considerando 

as razões de decidir no agravo juntado no interdito proibitório conexo por 

conta do objeto, mas não litispendente, por ausência de perfeita identidade 

de partes, nego por ora a medida liminar.

 Com o fim de evitar decisões conflitantes, tendo em vista a proximidade 

das partes envolvidas no polo diverso da Imobiliária Pontaleste, 

inventariante e seu representante, suspendo também a presente ação 

possessória até futura decisão na mencionada ação de usucapião.

 Apense este interdito à usucapião e nela certifique se ainda existem 

determinações pendentes de cumprimento e venham-me conclusos.

 Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271087 Nr: 1677-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Moreira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 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. 81/106, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275959 Nr: 4706-07.2018.811.0004

 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: Wanderley de Sousa Ferreira

 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:

 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. 41, prazo CINCO dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118316 Nr: 222-62.1989.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuton José Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

SOARES MATOS, para devolução dos autos nº 222-62.1989.811.0004, 

Protocolo 118316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 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: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Senhorinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 119, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270033 Nr: 1053-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 743, prazo CINCO dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 3416-54.2018.811.0004

 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: DCR, MEdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN, KRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 91/92, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255325 Nr: 9802-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel ECOSPORT XLT 

1.6 8v (flex) 4p, MARCA FORD, COR PRATA, ANO 2008, CHASSI 

9BFZE16P598994314, PLACA NPC - 3250, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, 

do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho 

deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Na 

mesma condição, não configurado o adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276657 Nr: 5182-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Teresinha Trentin Fasolo, Espólio de Jocemar 

Fasolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Miranda Domingues Clemente, Maria 

de Miranda Domingues Clemente, Eurimar Aparecida Freitas Clemente, 

Espólio de João Carlos Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE REBELO - 

OAB:39834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por Thiago Marson do 

Nascimento, Thaís Marson do Nascimento e José Marcos Alves do 

Nasciemnto, com o escopo de levantar valores retidos em conta bancária 

da falecida Silvia Helena Marson do Nascimento.

 DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes, nos termos dos arts. 98 e 99 

do Código de Processo Civil.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Ademais, 

resgata-se que, para o deferimento do pedido e consequente expedição 

da ordem competente, é imprescindível, além da ciência por este Juízo da 

exatidão do quantum a ser levantado, a especificação do benefício devido 

pela entidade responsável em preservá-lo, o que resta prejudicado o 

objeto da ação quando não apresentados os referidos dados.

Nessa monta, torna-se necessária a expedição de ofício à agência 

bancária local, em que o falecido, ora beneficiário, possui conta vinculada, 

onde possivelmente está depositado o montante. Assim, OFICIE-SE a 

instituição bancária informada pelos requerentes, quais seja, Caixa 

Econômica Federal, em endereço da agência de Barra do Garças, para 

que informe, em prazo de 05 (cinco) dias, os valores provenientes de PIS 

e demais reservas financeiras contidas em contas de titularidade de Silvia 

Helena Marson do Nascimento, assim como outras informações que julgar 

ser pertinentes.

Com a resposta, diga à parte autora em 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226618 Nr: 6845-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Teresinha Vanoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Divino dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Com estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, em consequência, reconheço a existência 

da união estável entre as partes, no período entre 2004 à junho de 2015, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Quanto à partilha de bens 

deverá ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada parte, observando a relação de bens apresentados nos documentos 

acostados com a inicial, e as dívidas que também foram 

adquiridas.Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, e 

honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se observando as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Barra do Garças-MT, 23 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210672 Nr: 9942-42.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdSDP, MdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido às fls. 91, aguardando 

o feito em cartório.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora para que 
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se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre o prosseguimento da 

execução, apresentando o endereço do requerido.

Intime-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.: 233445 Nr: 11580-76.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS, MAdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 63, diga a requerente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174026 Nr: 7311-96.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota retro.

Intime a parte autora para que apresente o cálculo atualizado da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decreto a prisão civil do executado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o 

pagamento do débito alimentar.

Expeça mandado de prisão civil.

O preso deverá permanecer separado dos presos comuns.

Dê ciência ao Ministério Público

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170917 Nr: 3453-57.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSM, PHSM, NCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LAYSA 

ROBERTA SILVA MARQUES E PEDRO HENRIQUE SILVA MARQUES, menor 

impúbere, representado por sua genitora NÚBIA CÉLIA DA SILVA, em face 

de PEDRO DE ALCÂNTARA MARQUES.

Em composição extrajudicial, por intermédio da Defensoria Pública local, as 

partes firmaram acordo, identificado na petição de fls. 119, pela qual 

requerem a necessária homologação do conteúdo pactuado para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Em vista dos autos, à fls. 108, 109 e 124, o Ministério Público manifestou 

não ter mais interesse na causa, uma vez que nada justifica a intervenção 

ministerial se não é possível vislumbrar nenhuma das hipóteses contidas 

no art. 178, nem mesmo os efeitos do art. 279, do Código de Processo 

Civil.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, considerando a composição das partes e não ocorrendo 

intervenção do Parquet, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 119, 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.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 15.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266663 Nr: 17144-02.2017.811.0004

 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: KLEBER XAVIER DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando que a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de efetuar os 

descontos em conta de titularidade do requerente, sob pena de incorrer 

em multa diária no montante de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). CITE-SE o requerido e INTIME-SE o requerente, 

conforme determina o art. 334 e seguintes do CPC, a fim de que as partes 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 26 de 

setembro de 2018, às 08h00min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).Defiro 

a gratuidade de Justiça, conforme requerido.Cite-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255764 Nr: 10083-90.2017.811.0004

 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: Luis Henrique Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Nicolas Rojo Guizada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 Autos nº 10083-90.2017.811.0004 – Cód: 255764

VISTOS.

As fls. 251/253 pretende o requerido a restituição do veículo Camionete 

TOYOTA/THUNDRA SR5, registrada na República da Bolívia, o qual fora 

sequestrado com a finalidade de assegurar eventual ação reparatória.

Considerando que a medida cautelar perdeu a sua eficácia, restitua-se o 

veículo ao requerido. Quanto ao pagamento das diárias de permanência do 

veículo no pátio judicial e demais encargos inerentes a este, não é objeto 

dos autos, motivos pelos quais deixo de aprecia-los.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo observando as cautelas de 

praxes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275413 Nr: 4369-18.2018.811.0004

 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: DHAP, CCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 
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artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

 3. Cite-se a parte requerida, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de 

penhora de tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, 

avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829o do CPC, bem como 

expeça-se certidão de dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º e § 

3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276615 Nr: 5163-39.2018.811.0004

 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: JOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noticia dos Municipios, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, pelo exposto, a proteção à comunicação social deve ser 

observada, tendo em vista que a Constituição Federal dispõe que é 

vedada toda e qualquer censura à difusão da informação, inclusive 

daquela contida em matérias jornalísticas.Desta forma, indefiro o pedido 

liminar, uma vez que não esta presente seus requisitos autorizadores. 

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE o requerente, conforme determina o 

art. 334 e seguintes do CPC, a fim de que as partes compareçam à 

audiência de conciliação a ser realizada em 27 de setembro de 2018, às 

14h00min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).Citem-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274399 Nr: 3742-14.2018.811.0004

 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): Jessica Paulla de Sousa Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268332 Nr: 18284-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, SAMIR MAHMUD WADI - OAB:19003, Walter 

George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para completar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, já realizada, 

no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), conforme mandado 

e certidão de fls. 72/73, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271888 Nr: 2203-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para completar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 ( dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282318 Nr: 8481-30.2018.811.0004

 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: KETTY MARIANO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial, uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255403 Nr: 9855-18.2017.811.0004

 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: Cláudia Cristina Evangelista Coura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nelcimar Rodrigues Coura, Thaís 

Cristina Coura Vitória, Lais Cristina Coura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 VISTOS.

As fls. 41 as partes pactuaram acordo acerca da partilha dos bens 

deixados pelo “de cujus”, requerendo a sua homologação, entretanto 

antes de homologa-la, necessário se faz um cumprimento integral da 

decisão de fls. 37.

Assim, cumpra-a integralmente, após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270482 Nr: 1334-50.2018.811.0004

 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: Salvador Moreira dos Santos, José Soares Pimentel, 

GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Neto & Santos Ltda, José Frazão 

Neto Santos, Salvador Moreira dos Santos, Almir Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - OAB:22.434
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e 

materiais, ajuizada por Salvador Moreira dos Santos, José Soares Pimentel 

e Gilberto Ribeiro dos Santos, em face de Construtora Neto & Santos Ltda 

– Me, representada por José Frazão Neto Santos e Almir Araújo dos 

Santos, e Rogério Cabral, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Os requerentes manifestaram-se pela desistência da ação com a 

extinção do feito, por não haver mais interesse no feito, fls. 72/73.

Os requeridos as fls. 74/75, concordou com o pedido de desistência 

formulado. O requerido Rogério Cabral não fora citado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176205 Nr: 10149-12.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rubens Fagundes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, acostar a matrícula 

atualizada do bem imóvel constante as fls. 38, bem como, atualizar o 

débito.

Após com as manifestações, voltem-me conclusos para análise do pedido 

de penhora.

 Barra do Garças - MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 3388-86.2018.811.0004

 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: Valdir Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Abra-se vista à parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentando laudos médicos atualizados, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160973 Nr: 1748-58.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. Alves de Oliveira, João Geraldo Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 Vistos.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 164/173, diga a requerente 

em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265568 Nr: 16536-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 VISTOS.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se há 

provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob 

pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272811 Nr: 2850-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 03 de outubro de 2018, às 

07h00min(MT) pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271825 Nr: 2169-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação e não há nos autos certidão que comprove sobre o 

cumprimento efetivo da citação.

Diligencie a secretaria sobre o cumprimento da citação

Após, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277266 Nr: 5582-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Marson do Nascimento, Thaís Marson do 

Nascimento, José Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por Thiago Marson do 

Nascimento, Thaís Marson do Nascimento e José Marcos Alves do 

Nasciemnto, com o escopo de levantar valores retidos em conta bancária 

da falecida Silvia Helena Marson do Nascimento.

 DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes, nos termos dos arts. 98 e 99 

do Código de Processo Civil.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Ademais, 

resgata-se que, para o deferimento do pedido e consequente expedição 

da ordem competente, é imprescindível, além da ciência por este Juízo da 

exatidão do quantum a ser levantado, a especificação do benefício devido 

pela entidade responsável em preservá-lo, o que resta prejudicado o 

objeto da ação quando não apresentados os referidos dados.

Nessa monta, torna-se necessária a expedição de ofício à agência 

bancária local, em que o falecido, ora beneficiário, possui conta vinculada, 

onde possivelmente está depositado o montante. Assim, OFICIE-SE a 

instituição bancária informada pelos requerentes, quais seja, Caixa 

Econômica Federal, em endereço da agência de Barra do Garças, para 

que informe, em prazo de 05 (cinco) dias, os valores provenientes de PIS 

e demais reservas financeiras contidas em contas de titularidade de Silvia 

Helena Marson do Nascimento, assim como outras informações que julgar 

ser pertinentes.

Com a resposta, diga à parte autora em 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282116 Nr: 8365-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 6714-59.2015.811.0004

 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: Cotingo José da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira - OAB:PR 20.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 04 de setembro de 2018 às 17h00m (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245561 Nr: 3258-33.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima & Sobreiros Ltda, Antônio Carlos Dias 

Oliveira Sobreiros, Alessandra Bernardes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A exequente as fls. 18/20 pretende a citação por edital dos executados.

 O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por 

edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou 

nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só 

será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas 

de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foram realizadas apenas uma diligência para a citação dos 

requeridos, não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 
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intimando a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço dos requeridos para a citação, sob pena de arquivamento.

Apresentado novo endereço, cite-se os requeridos.

Sem a indicação de novo endereço, arquive-se os autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178031 Nr: 12311-77.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alessandra Carla Furian

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ante a necessidade de realização de cálculo, Nomeio o Sr. Jorge Blademir 

de Souza, cadastrado no banco de peritos do TJMT para funcionar como 

perito deste juízo, podendo ser encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, 

Centro, Barra do Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 / (66) 9234-6315, 

e-mail: blademir@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – 

RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida 

Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar contadores peritos na região.

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272695 Nr: 2766-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das despesas processuais devidas referentes à quitação da 

Tabela (C) Distribuidor e Contador.

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.: 253319 Nr: 8569-05.2017.811.0004

 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: Carlindo Costantino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro Auto / Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - OAB:21.229/MT

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

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 87/123 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 7690-13.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179655 Nr: 1621-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engecenter Construtora de Incorporadora Ltda, 

Paloma Campos Oliveira Fares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H.Cubitza - 

OAB:10.742, Rodrigo Silveira - OAB:10.410/MT, Thiago Silveira - 

OAB:12.963

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes acostado às fls. 137/139 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280299 Nr: 7374-48.2018.811.0004

 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: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Moreira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel SIENA, MARCA 

FIAT, COR BRANCA, ANO 2012, MODELO 2013, CHASSI 

9BD197132D3037884, PLACA HTT - 9886, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, 

do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho 

deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 
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liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Na 

mesma condição, não configurado o adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240063 Nr: 16296-49.2016.811.0004

 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: Edna Aparecida de Azevedo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourenço Gomes Gadêlha 

de Moura - OAB:21.233 - PE

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 56/89 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186278 Nr: 7288-19.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Giro Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução de Carta Precatória 

com diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a certidão de fls 

80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205098 Nr: 6642-72.2015.811.0004

 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: Adriane Adalber Oliveira Gomes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, ou retirar e 

efetuar sua distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado 

posteriormente o comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 8020-05.2011.811.0004

 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: Miguel Arcanjo de Freitas, Antonio Godoy Batista, 

Juvenal Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ambrósio Alves, Lucimara de 

Abreu Alves, Ondas Alves, Wiara de Abreu Alves da Silva, Weber Alves 

de Abreu, Felisberto Alves, Ivone Alves Rodrigues, Ione Alves de Oliveira, 

José Marcos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 154/155 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30122 Nr: 1130-65.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox Comércio & Indústria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9.928-A MS, TIAGO AUED - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277323 Nr: 5612-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Luiz Socorro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Cândida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:16.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o despacho de fls. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283190 Nr: 8998-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mademiro Industrialização de Produtos da Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, o pedido deve ser deferido quando for relevante o 

fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida (periculum in mora). Dessa forma, o direito líquido e 

certo deve ser demonstrado de plano, inequivocadamente, bem como o 

perigo da demora.No presente caso verifica-se que não obstante as 

irregularidades contatadas pelo órgão competente, o lapso temporal para a 

conclusão do procedimento administrativo, perícia e classificação das 

espécies de madeiras, se mostra desarrazoados, mormente por se tratar 

de bens facilmente perecíveis quando exposto as intempéries.Contudo, 

quando a liberação requerida em sede de liminar não merece acolhimento, 

no momento, pois as irregularidades apontadas não foram, até o momento 

sanadas. De outro lado, quanto ao pedido subsidiário, este mostra-se 

pertinente, uma vez que, conforme exposto, o lapso temporal para a 

realização da perícia encontra-se desarrazoado para sua 

conclusão.Portanto, restarem demonstrados os pressupostos para a 

concessão da segurança liminarmente, DEFIRO o pedido em sede de 

liminar, para determinar que o INDEA- Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso, designe funcionário competente para a realização 

da perícia necessárias para conclusão do procedimento instaurado, pelo 

Auto de Constatação 015/2018, no prazo de 72 (setenta e duas 

horas).Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE 

a autoridade tida como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações e junte documentos que entender pertinentes.Ato contínuo, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.Após, conclusos.Intimem-se. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164741 Nr: 6580-37.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breiner Rangel Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida 

acostada a fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221919 Nr: 4001-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, 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 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida 

acostada a fls. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172399 Nr: 5339-91.2013.811.0004

 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: Júnior Alves Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico 

Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:6113-A, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173.351/SP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 301/302 e do 

despacho acostado em fls. 303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190043 Nr: 10321-17.2014.811.0004

 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): Francisco Antonio de Assis Costa 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260269 Nr: 13130-72.2017.811.0004

 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: JCCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 107/147 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204418 Nr: 6278-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME, Josemar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267952 Nr: 17974-65.2017.811.0004

 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): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão acostada a fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189239 Nr: 9681-14.2014.811.0004

 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: Ciclo Cairu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. Serviços em Motos Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Ribeiro Gonçalves - 

OAB:RO 2.800, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261400 Nr: 13865-08.2017.811.0004

 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): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 85.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276860 Nr: 5316-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270047 Nr: 1061-71.2018.811.0004

 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): KELLY DE MORAIS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273463 Nr: 3251-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTILO LOCAÇÃO DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA MARA BARTH SPALATTI - 

OAB:15243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de CAPELA DO ALTO ALEGRE- BA, ou retirar e 

efetuar sua distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado 

posteriormente o comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231197 Nr: 9901-41.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. A. Mora e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mandu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias,manifestar-se sobre a devolução de Carta Precatória de 

fls. 64/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268629 Nr: 40-60.2018.811.0004

 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): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 81039 Nr: 4359-23.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belmiro Simões, Riama Tratores e 

Máquinas Agrícolas Ltda, Luciano Farina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47.325, 

CARLA FABIANA EVERS BRUSAMOLIN - OAB:25.948, MARCOS 

ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da 

Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO 

- OAB:3.572, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de RIO VERDE- GO, ou retirar e efetuar sua 

distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270341 Nr: 1249-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Simões Consalter, Maria Aparecida Consalter Dias, 

Mario Sergio Consalter, Ademir Consalte, Divaldo Consalter, Marcio 

Consalter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais, Emiliano Abraão 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolpho Consalter Dias - 

OAB:86907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória 

antecipada c/c perdas e danos, ajuizada por Otília Simões Consalter, Maria 

Aparecida Consalter Dias, Mario Sergio Consalter, Ademir Consalter, 

Divaldo Consalter e Marcio Consalter, em face de Fernando Sampaio 

Novais e Emiliano Abraão Sampaio Novais, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

 Requerem os autores o benefício da justiça gratuita, entretanto estes não 

acostaram aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada, conforme documentos as fls. 138/143.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que os autores não lograram êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intimem-se os autores para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166951 Nr: 9564-91.2012.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: IAT, EAT, LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Abra-se vista à parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando o endereço correto e atual do requerido, sob pena de 

extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 77254 Nr: 765-98.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Donizete Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ferreira da Silva, Vanda Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Dornelas - OAB:155388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DOS ANJOS 

CUSTÓDIO MAIA - OAB:4.710-A

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 215, diga o requerente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281036 Nr: 7786-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Cassiano Barroso de Carvalho, Leonardo de Moraes 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232999 Nr: 11212-67.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, rejeito os embargos à execução oferecido por Zózimo 

Wellington Chaparral Ferreira, com fulcro no artigo 918, inciso I do Código 

de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do salário mínimo, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Juntem-se cópia desta decisão nos autos executivos 

principais (cód. 166540).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário.Transitado em julgado, arquivem-se, com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63523 Nr: 6568-33.2006.811.0004

 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: NVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Assim, intime-se o inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, acostar 

aos autos documentos solicitados pela Sra. Gestora.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276657 Nr: 5182-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Teresinha Trentin Fasolo, Espólio de Jocemar 

Fasolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Miranda Domingues Clemente, Maria 

de Miranda Domingues Clemente, Eurimar Aparecida Freitas Clemente, 

Espólio de João Carlos Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE REBELO - 

OAB:39834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, em análise minuciosa dos autos, percebe-se que o requerente, 

veio aos autos e apresentou provas que demostram dúvidas a quem 

devam efetuar o pagamento oriundo da compra e venda dos bens imóveis. 

Desta forma, deve-se ressaltar que a parte cumpre com o requisito 

elencado no dispositivo supramencionado, que consta a probabilidade do 

direito.Quanto ao elemento relativo ao perigo da demora ou risco do 

resultado útil do processo, importa ressaltar que a parte preenche tal 

requisito, uma vez que não adimplido a obrigação completamente exigida 

pela requerida indevidamente, poderá os autores sofrem com a mora, ante 

a vigência do contrato anteriormente pactuado.Desta forma, defiro o 

pedido de consignação em pagamento, conforme o art. 541 do CPC. 

CITEM-SE os requeridos e INTIMEM-SE os requerentes, conforme 

determina o art. 334 e seguintes do CPC, a fim de que as partes 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 27 de 

setembro de 2018, às 13h30min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

CPC).Citem-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240889 Nr: 16945-14.2016.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Natyele Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

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

de Mato Grosso - OAB:, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 

19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrya borges freitas. - 

OAB:, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 VISTOS.

Tendo em vista que a autora não se encontra mais representada pela 

defensoria, mantenho a audiência de conciliação designada para o dia 09 

de agosto de 2018, às 14h00m (horário de MT).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204645 Nr: 6398-46.2015.811.0004

 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: Antonio Carlos Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Sandra Ferreira 

Duarte, Divino Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 05 de setembro de 2018 às 13h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar 

uma cópia da petição inicial dos autos e dos documentos que a 

acompanham para citação da segunda requerida, em razão de que, 

quando da distribuição, somente forneceu uma cópia da contra-fé, de 

acordo com o Art. 328, da C.N.G.C.: "A petição inicial deverá estar 

acompanhada da guia de recolhimento, exceto nos casos de justiça 

gratuita e de isenção legal, bem como de cópias necessárias a 

intimação/citação da parte contrária, nos termos do artigo 5º, inciso II, da 

Lei 7.603/2001."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280846 Nr: 7688-91.2018.811.0004

 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: Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior

 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:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 05 de setembro de 2018, às 

08h00min(MT) pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267580 Nr: 17731-24.2017.811.0004

 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: Celso Alves Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Moreira dos Santos, Liliane Almeida 

Melo, Maria José Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTINO PEDRO VEIT - 

OAB:10.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme requerido às fls. 102-v, intime-se pessoalmente a Defensoria 

Pública local para manifestar acerca do despacho de fls. 111.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47440 Nr: 330-32.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Madeiras e Ferragens Ltda, 

Carlos Henrique Fernandes, Pedro Fernandes Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT, PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, acostar a matrícula 

atualizada dos bens imóveis constantes as fls. 149/178, bem como, 

atualizar o débito.

Após com as manifestações, voltem-me conclusos para análise do pedido 

de penhora.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279493 Nr: 6895-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divan Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 279493

 Trata-se de executivo de pena em face de Divan Martins de Oliveira, filho 

de Vera Lucia Martins Ribeiro e Nelson Alves de Oliveira, nascido em 

12.03.1990, ostentando as seguintes guias:

a) Guia de fls. 09/09-v: Pena: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, crime: art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 

69, art. 65, inciso III, alínea ‘d’ e art. 29, todos do CP; Regime: fechado; Data 

do Fato: 02.06.2009; Recebimento da denúncia: 06.07.2009; Sentença: 

22.08.2009; Intimação pessoal do reeducando: Trânsito em julgado para o 

MP: 08.09.2009. Trânsito em julgado para a defesa: 15.09.2009.

b) Guia de fls. 124/126: Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, crime: art. 180, do CP; Regime: fechado; Data do Fato: 

02.02.2011; Recebimento da denúncia: 30.03.2011; Sentença: 11.11.2011.

c) Guia de fls. 345/345-v: Pena: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa; crime: art. 306, c/c art. 309, ambos da Lei 9.503/97; Regime: 

fechado; Data do Fato: 11.07.2013; Recebimento da denúncia: 08.08.2013; 

Sentença: 04.11.2013; Intimação pessoal do reeducando: 21.11.2013, 

(fl.367); Trânsito em julgado para o MP: 26.11.2013. Trânsito em julgado 

para a defesa: 03.12.2013; Trânsito em julgado para o réu: 25.11.2013.

d) Guia de fls. 510/511: Pena: 13 (treze) anos e 03 (três) meses de 

reclusão; crime: art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal; Regime: fechado; 

Data do Fato: 25.07.2014; Recebimento da denúncia: 07.11.2014; 

Sentença: 11.12.2015; Intimação pessoal do reeducando: 11.12.2015, 

(fl.532-v); Trânsito em julgado para o MP: 07.01.2016. Trânsito em julgado 

para a defesa: 13.01.2016; Trânsito em julgado para o réu: 07.01.2016.

 Verifico a expedição de cálculo de pena atualizado, fl. 667, o qual aponta 

possível progressão em 13.12.2022.

 Representado pela Defensoria Pública, o reeducando manifesta pela 

homologação do respectivo cálculo de pena.

 É o breve relato.

 Nada sendo requisitado, homologo o cálculo de pena aportado em fl. 667, 

encaminhando cópia para o reeducando.

 Quanto à pretensão ministerial de fl. 657, a qual manifesta pelo decote 

dos dias remidos pelo reeducando, tendo em vista a instauração de 

procedimentos disciplinares, entendo que este não merece prosperar, 

tendo em vista que as portarias foram instaladas nos anos de 2016 e 

2017, e, de imediato verifico a ausência de conclusão dos respectivos 

procedimentos.

 Sobre isto, imperioso mencionar a Súmula 533, do STJ:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da 

execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 

direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 

público nomeado.”

 Também sobre isto:

 “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. 

IMPRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.378.557/RS REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 533 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT 

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese 

de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser 

conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável à análise do feito 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O STJ, 

apreciando recurso representativo da controvérsia – Resp. 1378.557/RS-, 

pacificou o entendimento no sentido de imprescindibilidade da instauração, 

pelo Diretor do estabelecimento prisional, de Procedimento Administrativo 

Disciplinar – PAD para a apuração e reconhecimento de falta grave. 

Inteligência da Súmula n. 533/STJ. Ademais, a imprescindibilidade do PAD 

não nasceu com a edição do enunciado sumular, pois o Resp 

1.378.557/RS foi julgado em 23/10/2013, e, conforme o entendimento desta 

Corte Superior, “antes da edição do enunciado sumular 533, já apregoava 

a necessidade de se garantir, na execução penal, a ampla defesa do 

sentenciado” (HC 385.486/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017). 3. A 

oitiva do preso em audiência de justificação não torna desnecessário o 

procedimento administrativo para a apuração de falta grave. Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar o 

reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, sem prejuízo 

de que nova apuração seja levada a efeito, após prévia instauração de 

Procedimento Administrativo Disciplinar, observando-se a jurisprudência 

desta Corte.

(STJ – HC: 395329 SC 2017/0079854-8, Relator: Ministro JOEL ILAN 

PACIORKIC, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 04/09/2017)”

 Além disso, diante do cálculo de fl. 667 e da ausência de prática de falta 

grave, incabível a comutação, nos termos do art. 7º, inc. I, alínea ‘b’, Dec. 

9.246/2017, pois não houve cumprimento superior a 1/3 do total da pena 

até a data de 25.12.2017.

 Incabível aplicação de indulto, nos termos de ADI 5.784.

 Do exposto,

 a) Homologo o cálculo de pena de fl. 667;

 b) Indefiro cota ministerial de fl. 657, postergando a análise de 

reconhecimento de falta grave para após a conclusão dos respectivos 

procedimentos;

c) Incabível a aplicação de indulto ou comutação;

d) Aguarde-se o regular cumprimento de pena;

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 41243 Nr: 1431-41.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dualcey Cabral David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 41243

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Dualcey Cabral David, filho de 

José David Neto e Marli Cabral David, nascido em 06.09.1982, ostentando 

as seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fl. 03/03-v, Pena: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa, crime: art. 157, caput, e §2°, inciso II, c/c 

art. 61, inciso II, ‘h’, ambos do Código Penal; Regime: semiaberto; Data do 

Fato: 04.02.2004; Recebimento da denúncia: 20.02.2004; Sentença: 

17.06.2004; Intimação pessoal do reeducando: 08.07.2004 (fl.16-v); 

Trânsito em julgado para o MP: 28.06.2004. Trânsito em julgado para a 

defesa: 14.07.2004.

b) Guia de fl. 103/103-v, Pena: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, crime: art. 157, §2°, incisos I e II, c/c 

art. 61, inciso I, ambos do Código Penal; Regime: fechado; Data do Fato: 

17.10.2004; Recebimento da denúncia: 17.11.2004; Sentença: 01.07.2005; 

Intimação pessoal do reeducando: Trânsito em julgado para o MP: 

16.08.2005. Trânsito em julgado para a defesa: 16.08.2005.

c) Guia de fl. 365/365-v, Pena: 09 (nove) meses de detenção, crime: art. 

129, §9°, art. 147, caput, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal; 

Regime: aberto; Data do Fato: 20.10.2014; Recebimento da denúncia: 

19.11.2014; Sentença: 19.12.2014; Intimação pessoal do reeducando: 

19.12.2014, (fl. 370-v); Trânsito em julgado para o MP: 19.12.2014. 

Trânsito em julgado para a defesa: 19.12.2014.

d) Guia provisória de fl. 413/413-v, Pena: 04 (quatro) anos, 02 (dois) 

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, 

crime: art. 148, §1°, inciso I e art. 251, §1° e §2°, c/c art. 14, inciso II e art. 

329, todos do Código Penal; Regime: semiaberto; Data do Fato: 17.10.2017; 

Recebimento da denúncia: 07.11.2017; Sentença: 01.03.2018; Intimação 

pessoal do reeducando: 02.03.2018 (fl.424); Trânsito em julgado para o 

MP: prejudicado. Trânsito em julgado para a defesa: prejudicado.

Às fls. 429/430, a defesa técnica do reeducando, representada pela 

Defensoria Pública Estadual, apresenta impugnação ao cálculo de pena de 

fl. 428, relatando a unificação da guia de fls. 413/413-v, não observando 
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que ao reeducando fora concedido o direito de responder em liberdade.

Requer ainda o reconhecimento da regressão do reeducando para o 

regime semiaberto, levando em consideração que na época dos fatos o 

reeducando estaria inserido no regime aberto, evitando assim, regressão 

per saltum.

É o breve relato.

 2. Fundamentos

Compulsando os autos, verifico que o pleito defensivo merece prosperar 

parcialmente, levando em consideração que a guia de execução provisória 

é oriunda da ação penal de código 264284/2° Vara Criminal, estando esta 

em fase recursal, onde sequer fora remetida ao Egrégio TJMT. Imperioso 

relatar que o reeducando fora condenado no regime semiaberto, 

expedindo alvará de soltura naqueles autos, permitindo que o reeducando 

recorra em liberdade.

 Nestes termos, determino a retificação de cálculo de pena, excluindo a 

guia provisória de fls. 413/413-v, aguardando-se a análise da apelação 

defensiva.

Quanto à regressão de regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o semiaberto, verifico que embora inserido no regime aberto à época 

dos fatos, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, 

Súmula 526, que o mero cometimento de novo fato definido como crime 

doloso é fator para reconhecimento de falta grave, sendo o trânsito em 

julgado prescindível para aplicação de sanções disciplinares, permitindo 

deste modo a regressão per saltum, reconhecida em decisão de fl. 395.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA LEP. FALTA GRAVE. 

COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO 

PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE 

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A prática de falta grave, 

decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime 

de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma 

mais gravosa do que estabelecida na sentença condenatória, sendo 

admitida a regressão por salto. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ- AgRg nos EDcl no REsp: 1703504 RO 2017/0260603-4, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

22/05/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 04/06/2018.)”

Verifico a análise da exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §2°, 

do art. 157, com relação à guia de fl. 103.

De igual modo, vislumbro análise de aplicação de indulto ou comutação, 

conforme decisão de fls. 411/412, que indeferiu a aplicação dos 

respectivos institutos.

3. Dispositivos

a) Expeça-se novo cálculo de pena, excluindo a guia de fls. 413, 

postergando a unificação para após análise de recurso de apelação 

defensivo pelo Egrégio TJMT.

b) Mantenho o reeducando regredido ao regime fechado, nos termos da 

Súmula 526, do STJ.

c) Incabível a aplicação de indulto ou comutação, conforme decisão de fls. 

411/412.

d) Cumpra-se item ‘b’, de decisão de fls. 411/412.

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Jackson Vieira Gomes - 

OAB:20.239

 Decisão Autos 280654 3. Dispositivos a) Afasto o pedido de revogação 

da prisão preventiva pleiteada pela defesa do denunciado Anderson 

Victor de Freitas da Cruz em fls.235/243; b) Intime-se a defesa constituída, 

via DJe, para apresentar resposta à acusação; c) Ante certidão de fl.255, 

vistas a Defensoria Pública. d) Cumpra-se. Barra do Garças, 24.07.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215123 Nr: 12536-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Faria Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 Decisão Autos nº 215123 Em fls.474/477 consta comunicação de 

cumprimento do mandado de prisão (nº12536-29.2015.811.0004) na 

Comarca de Araxá, expedido em 31.05.2017, pelo Juízo da Primeira Vara 

Criminal desta Comarca, em desfavor do reeducando Rodrigo Farias 

Pereira, bem como presencia solicitação para o recambiamento do preso 

para esta Comarca. Diante disso, anuo o recambiamento do reeducando 

para regularização de sua prisão nesta Comarca. Oficie-se a SEJUDH 

para que efetive as providências necessárias para o recambiamento de 

Rodrigo Farias Pereira em 30 (trinta) dias. Após o recambiamento, 

conclusos para designação de audiência de Justificação. Oficie-se o Juízo 

da Comarca da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF, para que envie o 

comprovante de intimação da sentença do reeducando Rodrigo Farias 

Pereira, dos autos de cód.2004.07.1.016217-4. Incabíveis os institutos do 

Indulto e Comutação, nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 

9246/17, ante falta grave reconhecida em audiência realizada no dia 

18.05.2017, em fl.472, neste Juízo. Cumpra-se. Barra do Garças, 

25.07.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269202 Nr: 455-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editon Teixeira de Sousa, José Robson Moizes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 269202 2. Dispositivo a) Incluo a relação jurídica 

processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, na sessão extraordinária do dia 06.08.2018 às 

07h30(MT); b) Inclua os Jurados já sorteados no mês de agosto à sessão 

de Julgamento no Tribunal do Júri designada; c) Intimem-se as 

testemunhas arroladas em fl.297. d) Intime-se os réus, pessoalmente; e) 

Convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, CPP, alterado pela Lei 

11.689/2008); f) Providencie-se cópia da pronúncia e deste relatório aos 

jurados (art. 472, parágrafo único, CPP); g) Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 25.7.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269695 Nr: 806-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Henrique Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão

Autos de cód. 269695

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Vinicius 

Henrique Lisboa da Silva, nascido em 17.02.1997, filho de Kátia Lisboa da 

Silva.

Ante o ofício nº 325/2018/CPBG, o reeducando notificou o estabelecimento 

penal desta Comarca, que irá residir na Comarca de Querência–MT, fl.82. 

268/269, apontando o endereço: “Sítio Boa Vista- Zona Rural- 

Querência/MT (km20).”

Em fl.83, o Ministério Público manifesta pela progressão do reeducando ao 

regime aberto, no dia 27.07.2018, bem como, requereu a remessa do 

executivo a Comarca de Querência-MT.

Deste modo, tendo o reeducando se mudado para a cidade de 

Querência–MT remetam-se os presentes autos aquela respectiva 
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Comarca para o regular cumprimento de pena, bem como, para analisar o 

pedido de progressão, nos termos do art. 7° da Resolução 113 do CNJ, 

bem como, para analisar justificativa anexada em fls.273/275.

“Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão 

remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto 

e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual 

juízo de retratação.”

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195075 Nr: 568-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenon Pereira do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 195075

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Helenon Pereira do Carmo 

Filho, filho de Helenon Pereira do Carmo e Maria de Fátima Santos Sousa, 

nascido em 09.01.1990, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fl. 03/03-v, Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, crime: art. 157, caput, e §2°, incisos I 

e II do Código Penal; Regime: semiaberto; Data do Fato: 20.06.2014; 

Recebimento da denúncia: 23.07.2014; Sentença: 24.09.2014; Intimação 

pessoal do reeducando: 26.09.2014 (fl.23); Trânsito em julgado para o MP: 

06.10.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 15.10.2014; Trânsito em 

julgado para o réu: 03.10.2014.

b) Guia de fl. 41/41-v, Pena: 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) 

dias-multa, crime: art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal; Regime: aberto; Data do Fato: 11.02.2012; Recebimento da 

denúncia: 29.06.2012; Sentença: 25.09.2014; Intimação pessoal do 

reeducando: 12.01.2015 (consulta ao APOLO); Trânsito em julgado para o 

MP: 08.09.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 30.01.2015; Trânsito 

em julgado para o réu: 30.01.2015.

c) Guia de fl. 81/81-v, Pena: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 

60 (sessenta) dias-multa, crime: art. 155, caput, do Código Penal; Regime: 

fechado; Data do Fato: 22.02.2015; Recebimento da denúncia: 11.03.2015; 

Sentença: 24.04.2015; Intimação pessoal do reeducando: 24.04.2015; 

Trânsito em julgado para o MP: 24.04.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa: 24.04.2015; Trânsito em julgado para o réu: 24.04.2015.

d) Guia de fl. 112/112-v Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, crime: art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal; Regime: aberto; 

Data do Fato: 07.04.2010; Recebimento da denúncia: 10.02.2012; 

Sentença: 21.01.2014; Intimação pessoal do reeducando: 19.03.2014 (fl. 

122); Trânsito em julgado para o MP: 17.03.2015; Trânsito em julgado para 

a defesa: 17.03.2015; Trânsito em julgado para o réu: 17.03.2015.

Representado pela Defensoria Pública, o recuperando apresenta pedido 

de progressão de regime, inserindo-o ao regime aberto.

É o breve relato.

 2. Fundamentos

 2.1 – Da progressão de regime

Compulsando os autos, verifico cálculo de pena em fl. 241, apontando 

como data para progressão em 01.06.2018. Verifico ainda que o 

reeducando não apresenta nenhuma falta grave, e, da posse de sua ficha 

de controle de comparecimento, observo o regular cumprimento da sua 

pena, atendendo às condições impostas em audiência admonitória.

Assim sendo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de 

casa do albergado nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) 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;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

Oficie-se à direção da Cadeia Pública de Barra do Garças – MT, 

informando sobre esta presente decisão, autorizando a remoção do 

equipamento de monitoração eletrônica do reeducando.

Expeça-se novo cálculo de pena com data base em 01.06.2018, alterando 

o regime para aberto.

2.2 – Da guia de fl.03/03-v

No que tange a guia de execução encartada às fls. 03/03-v, verifico que 

na primeira fase da dosimetria, atento ao art. 59, do Código Penal, fixou-se 

a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão.

Quando da análise das causas de aumento de pena, verificou-se as 

circunstâncias atinentes aos incisos I e II, do §2°, do art. 157, do CP, pelo 

que, aplicou-se a fração de 3/8 como exasperação, tornando a pena 

provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que ao final 

tornou-se definitiva.

Com a revogação do inciso I do §2°, do art. 157, do Código Penal, através 

da redação dada pela Lei 13.654/18, e, nos termos do art. 66, inciso I, da 

Lei de Execuções Penais, promovo a alteração do cálculo de pena do 

reeducando, de modo a incidir apenas o inciso II (concurso de pessoas), 

obedecendo à fração de 1/3 (um terço), totalizando a pena de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 2.3 – Da análise de indulto e comutação

Incabível a aplicação de indulto ou comutação em favor do reeducando, 

tendo em vista o reconhecimento de falta grave no curso da execução 

penal, atinente a pratica de novo crime, tendo o reeducando sido regredido 

cautelarmente conforme decisão de fl. 230/230-v, na data de 23.11.2017.

Em que pese o reeducando fora posteriormente mantido no regime 

semiaberto, fl. 237, sua justificativa foi postergada para após eventual 

condenação nos autos de código 265359/1°Criminal, estando os autos em 

sede de alegações finais por memoriais.

3. Dispositivos

a) Promovo o reeducando ao regime aberto.

b) Oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico.

c) Expeça-se novo cálculo de pena com data base em 01.06.2018, 

alterando o regime para aberto.

d) Ainda no cálculo, atualize-se a pena respectiva à guia de fl. 03/03-v, 

anotando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

e) Incabível a concessão de indulto ou comutação.

f) Atento à cota ministerial de fl. 249, intime-se o reeducando para dar 

continuidade aos comparecimentos às reuniões no CAPS-AD.

g) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 25.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273442 Nr: 3236-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Paula Veiga, Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO DE PAULA VEIGA, Cpf: 

00313668132, Rg: 1.720.096-2, Filiação: José Ubaldino Veiga e Wilma 

Terezinha Veiga, data de nascimento: 08/03/1985, natural de Curitiba-PR, 

solteiro(a), motorista, Telefone 992234375. atualmente em local incerto e 

não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Rodrigo de Paula Veiga pelo 

crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos 

de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, 

sendo uma prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do 

CP), no montante de um salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, CP, por 

ausência de prova de signos presuntivos de suficiência econômica 

(sendo o valor destinado para fins da Res. 154/CNJ), e a outra, 

consistente em limitação de final de semana, consistente na obrigação de 

frequência ao Projeto de Extensão 2017 das Faculdades Univar, todos os 

sábados às 13h, Sala nº. 305, devendo comparecer no local munido dos 

documentos pessoais e se apresentar à Psicóloga Denise, com direito de 

recorrer em liberdade;Na intimação dos réus quanto à sentença, seja 

cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT; -Quanto à bicicleta relacionada à fl. 13, 

não sendo reclamada em 90 (noventa) dias contados do trânsito em 

julgado desta, proceda-se na forma do art. 123, do CPP;i)Intime-se a vítima, 

na forma do art. 201, § 2º, do CPP; j)Intime-se o Ministério Público;k)Após o 

trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, inciso 

III, da CF, e expeça-se guia de execução penal e, após, arquive-se.Barra 

do Garças/MT, 28.6.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 26 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234513 Nr: 12405-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathas Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAS SOUZA COSTA, Cpf: 

47784531230, Rg: 24014613, Filiação: Maria José Pereira de Souza e 

Oscar Sota Costa, data de nascimento: 13/11/1992, brasileiro(a), natural 

de Santa Terezinha-MT, sol te i ro(a) ,  pedrei ro,  Telefone 

98419-6572/992447123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Despacho: 1. Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Jonathans Souza Costa, imputando-lhe conduta 

que se amolda ao tipo penal do art. 155, §4º, I, CP, perpetrado em 

26.9.2016.2. Recebida a denúncia (fl.74) e expedido o mandado de citação 

o acusado não foi encontrado para que procedesse à sua citação 

pessoal, conforme se verifica da certidão de fl. 80.3. O Ministério Público, 

ante o exaurimento dos meios de localização, postulou a realização da 

citação pela via editalícia (fl. 94).4. Cite-se via edital, nos termos da súmula 

351 e 366 do STF.5. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211490 Nr: 10359-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Inês da Silva Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LARISSA INÊS DA SILVA BASTOS, Cpf: 

05311529105, Rg: 2.298.794, Filiação: Francisco de Assis Bastos e Vera 

Lúcia Maria da Silva, data de nascimento: 31/03/1994, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, solteiro(a), cabeleireira/manicure/estudante, 

Telefone 99230-3014/992208040. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 171 do Código Penal

Despacho: Trata-se de ação penal em desfavor de Larissa Ines da Silva 

Bastos, nascida dia 31.03.1994, filha de Vera Lúcia Maria da Silva e 

Francisco de Assis Serrão, em que consta denúncia ofertada pelo 

Ministério Público, imputando à ré prática do delito tipificado no art. 171 do 

Código Penal.Recebida a denúncia (fl.68), foi determinada a citação da ré, 

onde não foi localizada, conforme certidão de fl.71. Apresentado novo 

endereço pelo Ministério Público, novamente a ré não foi localizada 

(fl.99v). Razão do exposto supra, o Ministério Público no parecer de 

fls.100/101, postula a citação via edital, e a decretação da prisão 

preventiva da ré.Do exposto:a)Cite-se a denunciada Larissa Inês da Silva 

Bastos por edital, nos termos do artigo 361, CPP;b)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de julho de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO BRANDAO PEREIRA JUNIOR (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)

 

Autos nº 1001735-66.2017.811.0004 Pólo ativo: HERMANO BRANDAO 

PEREIRA JUNIOR Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 
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protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato e FATURAS que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEYA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000989-04.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

WANDERLEYA MARIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR OAB: MT20812/O Endereço: DOUTOR ANTONIO MACIEL 

EPAMINONDAS, 511, CARUMBE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 

Advogado: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB: MT21691/O 

Endereço: RUA ALMIRANTE PEDRO ÁLVARES CABRAL, 161, JARDIM 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-210 REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: AMANDA BARBARA 

DE OLIVEIRA SODRE OAB: MT0013333A-O Endereço: LEONIDES DE 

CARVALHO, 175, APTO 1401 ED. CASAGRANDE, SENHOR DOS PASSOS, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01001-000 Advogado: DANIEL FRANCA SILVA 

OAB: MT0017826S Endereço: 73, 73, SHIS QI 5 CHACRA 73, LAGO SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 71600-600 REQUERENTE Nome: WANDERLEYA 

MARIA DOS SANTOS Endereço: rua 20, 236, Santo Antonio, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

advogado da parte requerente acima qualificada, para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto 

nos autos, conforme cópia em anexo. BARRA DO GARÇAS, 26 de julho de 

2018. Assinatura Eletrônica CELIA GAMA CARVALHO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEYA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000989-04.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERLEYA MARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na 

qualidade de advogado da parte requerida para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1000989-04.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 

26 de julho de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010009-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANE SEIBE DE 

SANTANA Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 
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da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES MADUREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001071-35.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES 

MADUREIRA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1001071-35.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 26 de julho de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - 

MT0013613A-Opara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/09/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDAi

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO VINICYO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/09/2018 Hora: 14:00/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: 1001217-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - 

GO0045732Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/08/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TIMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - MT0015294A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/09/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011100-93.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI TIBRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc, Apesar da parte exequente não ter comparecido em audiência, 

o que ensejaria a extinção do presente feito pela contumácia, 

considerando que existe penhora de um bem nos autos, e que o 

executado apresentou proposta a fim de realizar acordo, intime-se a parte 
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exequente para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. A parte autora pugnou pela desistência do processo. No 

entanto conforme verifica-se nos autos, o processo já foi devidamente 

sentenciado, sendo a autora condenada nas custas processuais. Dessa 

forma, não há possibilidade de acolher o pedido da parte autora, devendo 

ser cumprida as determinações conforme sentença prolatada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/09/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucivaldo Souza costa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Compulsando os autos verifico que a parte requerida foi devidamente 

intimada, todavia, manteve-se inerte conforme se observa da certidão do 

Sr. meirinho. 2- Desta feita, DETERMINO a intimação da parte requerida, 

para que no prazo de 24h (vinte e quatro horas), cumpra o item "a" da 

sentença contida no evento 10860359, sob pena de majoração da multa 

diária para 500,00 (quinhentos reais). 3- Após, INTIME-SE a parte 

requerente para que aporte aos autos cálculo atualizado da dívida e faça 

os autos conclusos para utilização de sistemas online e deliberação, se 

necessário, acerca de expedição dos pertinentes ofícios. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 
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de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010758-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 05/09/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001024-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 10/09/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEI ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado 
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interposto pela parte autora, o recorrente foi intimado para apresentar 

arcabouço probatório de hipossuficiência da parte ou juntar aos autos 

comprovante de pagamento porém, ultrapassado o prazo para 

manifestação, o mesmo manifestou-se apenas pelo deferimento da 

gratuidade, juntando para tanto, tão somente declaração de insuficiência 

de recursos. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o 

que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido 

recurso. 2- Cumpra-se decisão já exarada nos autos, remetendo-se os 

autos à Turma Recursal. 3- Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT0019003A (ADVOGADO)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000086-32.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO BMG S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde a parte 

autora, em resumo, aduz que teve surpreendida quando tomou 

conhecimento da existência de várias cobranças de empréstimos 

indevidos realizados em seu nome, inclusive do Banco réu, onde foi 

cobrado o valor de R$ 163,00, supostamente contratado pela autora. No 

entanto, aduz que o único empréstimo contratado foi com o Banco Pine. Na 

contestação o Banco Reclamado aduz ser parte ilegítima para figurar no 
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polo passivo, pois o contrato se trato do Banco Itaú BMG, que desconhece 

a origem dos fatos alegados pela parte autora, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as alegações do 

Reclamado, verifica-se pelo extrato do INSS que realmente houve a 

cobrança de um empréstimo em face da autora, e não sendo apresentado 

pelo réu a origem do mesmo, evidente que a cobrança foi indevida. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Considerando que o empréstimo 

indevido já foi encerrado, a forma mais simples de resolver a situação é 

devolvendo o dobro a parte autora o valor cobrado indevidamente, 

totalizando R$ 327,04 (trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) a 

titulo de dano material. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi 

efetuado contrato fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o 

dever de reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou 

demandar de forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela 

Reclamada. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil 

reais), considerando que a autora alega cobrança de cinco empréstimos 

indevidos, ingressando com diversas ações para responsabilizar cada 

Banco. Assim, se os demais também forem verificados como indevido 

incorreria em enriquecimento ilícito. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, 

o reclamado BANCO BMG S/A, ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a reclamante CORACI 

CAMILO RODRIGUES, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) 

ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ) b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de 

R$327,04 (trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) já em dobro, 

em favor da autora, a titulo de dano material, valor esse acrescido de juros 

de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ) Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001268-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 10/09/2018 

Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 14/09/2018 

Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001269-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/09/2018 

Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/09/2018 Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUSA GARCIA (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)

 

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: 1001272-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANIRA BORGES DE OLIVEIRA (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, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 10/09/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANIRA BORGES DE OLIVEIRA (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, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 12/09/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL CARLOS LOPES FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINELLI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262485 Nr: 14554-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francisco Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena de Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...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.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 8.Sem custas, em conformidade 

com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 9.Expeça-se o 

necessár io .10. In t ime-se.11.Regis t re-se.12.Cumpra-se.Bar ra  do 

Garças-MT, 06 de julho de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 260150 Nr: 13030-20.2017.811.0004

 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): Wlly Cristina Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Autos n°: 13030-20.2017.811.0004 Código: 260150

 Vistos.

1. Após breve análise dos autos, ACOLHO a cota ministerial, visando o 

bom andamento do procedimento em voga, portanto, REDESIGNO 

audiência de recebimento de denúncia para o dia 07/08/2018, 

precisamente às 15h45min/MT, de modo que, caso a denúncia seja 

recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, 

nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95.

2. Intime-se o acusado no endereço disponível em fl. 57, cientificando-o da 
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data da audiência, advertindo que deverá comparecer ao ato 

acompanhado de advogado, para que apresente defesa preliminar oral, 

sob pena de nomeação de defensor dativo.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 240346 Nr: 16543-30.2016.811.0004

 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): Franciele Mayla de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos estão aguardando o cumprimento da transação 

penal aceita em audiência, qual seja o pagamento no valor de R$ 80,00 

com data de venecimento para 10/08/2018. Eu Célia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria) digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261397 Nr: 13863-38.2017.811.0004

 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): Victor Felipe Cândido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando cumprimento 

de pena pecunia, restando somente o pagamento da 5ª parcela agendado 

para o dia 30/07/2018. Eu Célia Gama digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261060 Nr: 13663-31.2017.811.0004

 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): CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA 

- OAB:17912/O

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando cumprimento 

de pena. Eu Célia Gama digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 241465 Nr: 280-83.2017.811.0004

 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): Selma Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando cumprimento 

integral da transação penal. Eu Célia Gama Carvalho(auxiliar Judiciaria) 

digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 258263 Nr: 11675-72.2017.811.0004

 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): Jhonatan Mendes Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiência designada para o dia 16/08/2018 ás 12:00 horas. Eu Célia Gama 

Carvalho(digitei e assino)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 273035 Nr: 2970-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufi Tsere Ubu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiência agendada para o dia 16/08/2018. Eu Célia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria) digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 258263 Nr: 11675-72.2017.811.0004

 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): Jhonatan Mendes Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiência designada para o dia 16/08/2018 ás 12:00 horas. Eu Célia Gama 

Carvalho(digitei e assino)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252856 Nr: 8264-21.2017.811.0004

 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): José Renato Dias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Dias 

Rodrigues - OAB:MT 17.334

 Intimação dos advogados acerca da sentença proferida nos autos:

DECISÃO

Autos nº: 8264-21.2017.811.0004 Código: 252856

Vistos.

1. Cuida-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de José Renato Dias Rodrigues visando apurar a eventual 

prática do delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) contra Eliane 

Moreira da Silva Nascimento, fato ocorrido em 28.03.2017.

2. Vieram-me conclusos.

3. É o relato essencial.

4. No caso em análise, conforme consta em ata de audiência de fl. 55 

vítima e ofensor realizaram composição civil, acarretando na renúncia do 

direito de queixa da vítima.

5. É o relato essencial. Decido.

6. Destarte, com esteio na inteligência extraída do art. 74 da Lei 9.099/95, 

DETERMINO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos em tela devendo a 

Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o que 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão.

7. Ciência ao Ministério Público.

 8. Sem custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249343 Nr: 5753-50.2017.811.0004

 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): Jefferson Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 SENTENÇA

Processo n°: 5753-50.2017.811.0004 Código: 249343

Vistos, etc.
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1. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81 da Lei n.º 

9.099/95.

2. A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, I do Código Penal e, em 

decorrência, na extinção do feito.

 3. Eis o entendimento jurisprudencial neste sentido:

Extinção da punibilidade. Decretação Ocorrendo a morte do réu, durante o 

curso do processo, de rigor a decretação da extinção da sua punibilidade, 

a teor do art. 107, I, do Código Penal. Processo: (Relator(a): Wilson 

Barreira Julgamento: 15/09/2011 Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito 

Criminal Publicação: 20/09/2011).

4. Assim, DECLARO extinta a punibilidade de Jefferson Rodrigues Borges, 

em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, I do CP. Em 

decorrência, julgo extinto o feito.

5. Após a coisa julgada, ao arquivo.

6. Sem custas.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS MARA DORNELES DE BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP POLO BARRA DO GARÇAS - 

MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam estar 

o nome da autora na iminência de ser inscrito indevidamente nos órgãos 

de restrições ao crédito, podendo causar gravames de ordem pessoal e 

moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do ônus da 

prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 
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ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo parcialmente initio litis a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para 

que a requerida ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte demandante 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser 

majorada em caso de necessidade, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. 9. DEFIRO a promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos 

termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente . 10. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15. Expeça-se o necessário. 16. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada é indispensável haver prova inquestionável, que 

convença o julgador acerca da verosssimilhança do direito alegado, 

acrescido do fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação. 

Pois bem, conforme consta nos autos, a parte autora não logrou êxito em 

sustentar tais requisitos, vez que, conforme o Princípio da cartularidade e 

ainda em atenção ao que leciona o art. 20 da Lei 7.537/85, nas relações 

de crédito, o título está sujeito à livre circulação através do endosso, 

devido à possibilidade de transmissibilidade do crédito: Art. 20: O endosso 

transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em 

branco, pode o portador: I - completá-lo com o seu nome ou com o de 

outra pessoa; II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra 

pessoa; III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e 

sem endossar. 3- Portanto, o simples fato de o requerente não ter 

realizado negócios com o requerido não expressa má-fé por parte do 

demandado. Sendo assim, resta flagrante que o título circulou e com isso, 

desvinculou-se do negócio jurídico que lhe deu causa, mostrando-se 

inoponíveis exceções pessoais em face do terceiro que se encontra em 

posse da cártula e que optou em protestá-la, de acordo com o art. 25 da 

Lei nº 7.357/85: “Quem for demandado por obrigação resultante de 

cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações 

pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o 

portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” 4- Resta 

consignar que o cheque é regido por legislação especial, capaz de 

garantir segurança jurídica ao terceiro de boa fé portador do título, desta 

maneira, não sendo comprovado, nesta sede processual, que a parte 

requerida tinha ciência de suposto vício no negócio subjacente, nem 

caracterizada má-fé por parte do requerido, INDEFIRO o pedido de tutela 
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antecipada. 5- Proceda à citação pessoal das partes na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.B. PROETTI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve, de fato, o protesto junto ao cartório 

e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito do nome da 

demandante, notadamente pela certidão de protesto e a de negativação 

coligidas nos autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. 

O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a requerida proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

exclusão do protesto e da negativação em nome da autora, sendo de bom 

alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhada na 

presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de 

Barra do Garças-MT e para o SPC e SERASA, para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBER C. CARDOSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 
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saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-61.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVALDO LOPES MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OASIS FOTOS E FILMAGENS LTDA ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2- Inicialmente, 

cumpre destacar que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica 

da sociedade para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser 

aplicada quando constatado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica 

esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito 

de crédito de terceiro. Visa coibir o uso irregular da sociedade, 

exigindo-se apresentação de prova material do dano, que demonstre de 

maneira inconteste as irregularidades argüidas, não admitindo meros 

indícios ou presunções. 3- Deste modo, em análise detida dos autos 

verifica-se que a parte exequente, se desincumbiu do ônus probandi que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 73 de 705



lhe competia, não colacionando aos autos provas concretas do alegado, 

restando ausentes os requisitos previstos nos arts. 50 do Código Civil, e 

133 e 134 § 4º do códex processual civil. 4- Assim, o simples fato das 

meras alegações narradas pelo exequente, não atende aos requisitos 

legais para caracterização e aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica, uma vez que os pressupostos legais que 

particularizam tal incidente devem estar demonstrados de maneira 

inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções, tampouco que 

este juízo diligencie junto aos órgãos competentes na busca por indícios 

dos fatos alegados. 5- Nesse sentido, manifestaram-se os nossos 

Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 6- Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exeqüente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 6. 

Pois bem, conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo quedou-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 7- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 8- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 9- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 10- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 11- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DUARTE CIRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento da dívida 

através de bloqueio de valores via Bacenjud, razão pela qual, o advogado 

das partes requerem a transferência do numerário para conta bancária 

indicada pela autora. 2- Pois bem, com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado pela exequente, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA OLIVEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da 

condenação, razão pela qual o advogado da parte requerida manifesta-se 

pelo levantamentos dos valores e a advogada da parte exeqüente requer 

a transferência do numerário para conta bancária por ela indicada. 2- Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição da advogada que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual 

Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. 4- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012877-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURIPEDES FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 
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para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011783-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JULIANA MORENO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDRA LUCIA SOBRINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011726-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo a parte recorrida 

se manifestado aos autos, remetam-se os autos a Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011030-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE LUIS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANIEL JUSTINO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011030-76.2015.811.0004 Pólo Ativo: ANDRE LUIS DE JESUS 

Pólo Passivo: MARCOS DANIEL JUSTINO NETO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011714-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIBETE NERIS ALVES OAB - MT18388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAME7 COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011714-64.2016.811.0004 Pólo Ativo: EDILSON MOREIRA DE 

SOUZA Pólo Passivo: GAME7 COMERCIAL LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ASSUNCAO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010333-55.2016.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA ASSUNCAO 

ALVES Pólo Passivo: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 

MILHAS - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 
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termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL OAB - TO2412-O (ADVOGADO)

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO)

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002163-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: MANOEL BATISTA DAS 

NEVES Pólo Passivo: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 
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tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000930-16.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO BATISTA ALVES 

DOS SANTOS Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega em 

resumo que possui uma linha pré-paga da reclamada, tendo recebido uma 

ligação ofertando um plano controle, onde foi recusado pelo autor. No 

entanto, no mês seguinte, 09/2017 recebeu uma fatura, restando portanto 

totalmente indevida, visto que jamais autorizou a mudança de sua linha 

telefônica. Na contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos 

aduzidos na inicial, alegando que a cobrança é devida, e requerendo a 

improcedência da inicial. Em que pese as alegações da reclamada, não 

apresenta nenhum contrato de contratação do referido plano pelo autor, 

sendo certo que a cobrança de apenas a primeira parcela, estando o 

autor buscando a resolução da situação, comprova a falha na prestação 

do serviço. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

o Reclamado CLARO S.A.. a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JOAO 

BATISTA ALVES DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Mantenho os efeitos da tutela tornando-os 

definitivos, afim de cancelar todas as faturas em nome do autor referente 

a linha telefônica (66) 9 9223 7677, devendo manter o autor com a sua 

antiga forma de linha, qual seja pré-paga. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000215-37.2018.811.0004 Pólo Ativo: VILMA HELENA 

FERREIRA LOPES Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 
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todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possui nenhum débito com a ré, inclusive a fatura discutida esta 

devidamente paga conforme anexo. Na contestação, em resumo a 

empresa reclamada impugna genericamente os fatos alegados, aduzindo 

que a contratação é devida, requerendo a improcedência da inicial. Em que 

pese as alegações da parte Reclamada, a parte autora não discute a 

legalidade do contrato, e sim a negativação de seu nome sendo que a 

fatura estava devidamente paga. Com efeito, a autora comprova o 

pagamento do débito discutido restando evidente que a inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes foi uma atitude indevida. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada CLARO 

S/A, a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante VILMA 
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HELENA FERREIRA LOPES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000095-91.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO que a sentença 

deixou de analisar sobre o pedido de desistência do autor, e que não 

poderia ser condenada em litigância de má-fé. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, conforme enunciado 90 do FONAJE, poderá 

o juízo rejeitar o pedido de desistência em caso de litigância de má-fé. 

Verifica-se que no presente processo não restou comprovado a ilicitude 

da contratação do empréstimo discutido, sendo certo que ainda que 

alguns dos empréstimos contratados (discutidos em outros processos) 

sejam indevidos, não pode a autora ingressar em desfavor de contrato 

licito a fim de tentar conseguir vantagem que não lhe cabe. Assim, com 

relação ao contrato discutidos neste processo, restou comprovado que a 

contratação foi legitima, de modo que a aplicação da litigância de má-fé foi 

devidamente justificada, devendo os presentes embargos serem 

rejeitados, cabendo a parte em caso de insatisfação com a sentença 

ingressar com o recurso devido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000089-84.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que teve 

surpreendida quando tomou conhecimento da existência de várias 

cobranças de empréstimos indevidos realizados em seu nome, inclusive 

do Banco réu, onde foi cobrado o valor de R$ 3.838,88, supostamente 

contratado pela autora. No entanto, aduz que o único empréstimo 

contratado foi com o Banco Pine. Na contestação o Banco Reclamado 

impugna genericamente os fatos alegados, alegando que buscou realizar 

acordo com a parte autora, e pugnando por baixa condenação ou ainda 

improcedência da inicial, por ausência de caracterização do abalo moral. 

Pois bem, em que pese as alegações do Reclamado, verifica-se pelo 

extrato do INSS que realmente houve a cobrança de um empréstimo em 

face da autora, e não sendo apresentado pelo réu a origem do mesmo, 

evidente que a cobrança foi indevida. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. No caso, importante ressaltar que deve ser aplicada a 

orientação do STJ em sua súmula 297 que dispõe que “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Bem como, 

o Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao seu art. 39, III, que 

preceitua: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, 

sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. 

Considerando que o empréstimo indevido já foi encerrado, a forma mais 

simples de resolver a situação é devolvendo o dobro a parte autora o 

valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 7.677,76 (sete mil, seiscentos 

e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) a titulo de dano material. 

3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi efetuado contrato 

fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou demandar de 

forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela Reclamada. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 
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vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil 

reais), considerando que a autora alega cobrança de cinco empréstimos 

indevidos, ingressando com diversas ações para responsabilizar cada 

Banco. Assim, se os demais também forem verificados como indevido 

incorreria em enriquecimento ilícito. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, 

o reclamado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

reclamante CORACI CAMILO RODRIGUES, valor esse acrescido de juros 

de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ) b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$7.677,76 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e 

setenta e seis centavos) já em dobro, em favor da autora, a titulo de dano 

material, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a 

partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000086-32.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO BMG S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde a parte 

autora, em resumo, aduz que teve surpreendida quando tomou 

conhecimento da existência de várias cobranças de empréstimos 

indevidos realizados em seu nome, inclusive do Banco réu, onde foi 

cobrado o valor de R$ 163,00, supostamente contratado pela autora. No 

entanto, aduz que o único empréstimo contratado foi com o Banco Pine. Na 

contestação o Banco Reclamado aduz ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo, pois o contrato se trato do Banco Itaú BMG, que desconhece 

a origem dos fatos alegados pela parte autora, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as alegações do 

Reclamado, verifica-se pelo extrato do INSS que realmente houve a 

cobrança de um empréstimo em face da autora, e não sendo apresentado 

pelo réu a origem do mesmo, evidente que a cobrança foi indevida. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Considerando que o empréstimo 

indevido já foi encerrado, a forma mais simples de resolver a situação é 

devolvendo o dobro a parte autora o valor cobrado indevidamente, 

totalizando R$ 327,04 (trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) a 

titulo de dano material. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi 

efetuado contrato fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o 
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dever de reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou 

demandar de forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela 

Reclamada. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil 

reais), considerando que a autora alega cobrança de cinco empréstimos 

indevidos, ingressando com diversas ações para responsabilizar cada 

Banco. Assim, se os demais também forem verificados como indevido 

incorreria em enriquecimento ilícito. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, 

o reclamado BANCO BMG S/A, ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a reclamante CORACI 

CAMILO RODRIGUES, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) 

ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ) b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de 

R$327,04 (trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) já em dobro, 

em favor da autora, a titulo de dano material, valor esse acrescido de juros 

de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ) Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001463-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: MOISES PEREIRA DE 

BRITO Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS e 

MATERIAIS, onde suscita a Reclamante em resumo, que aderiu um seguro 

com o reclamado e quando precisou não conseguiu receber o premio 

sendo posteriormente cancelado o seguro por ato unilateral do réu, 

buscando o ressarcimento ao qual te direito. Na contestação, o reclamado 

aduz ilegitimidade, aduzindo que os motivos de negativa de pagamento do 

premio é interno somente da segurada, e que não faz parte da 

responsabilidade em questão. Aduz que os fatos por si só não são 

capazes de configurar abalo moral, pugnando pela improcedência da 

inicial. O processo foi convertido em diligência para que a parte autora 

apresentasse documentos suficientes que comprovasse sua invalidez e a 

solicitação de seguro, no entanto, permaneceu inerte. Evidente que nos 

casos de relação de consumo existe a possibilidade de inversão do ônus 

da prova, mas o autor não pode desincumbir-se das provas necessárias 

para comprovação do seu direito pleiteado. Com efeito, o autor não 

apresentou nenhum documento capaz de demostrar qualquer invalidez 

que ocasionasse a origem do direito de recebimento do prêmio do seguro 

em questão. Dessa forma, entendo que os pedidos não podem ser 

acolhidos diante da ausência de prova constitutiva (art. 373, I). 4. 
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DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE PEREIRA DA MATA (REQUERIDO)

FRICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

VALDIR DE LIMA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR JOSE DE SOUZA OAB - GO16641 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001403-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: EVARISTO DE JESUS 

LEMES Pólo Passivo: VALDIR LIMA CARDOSO / ADILSON JOSE PEREIRA 

DA MATA/ FRICO ALIMENTOS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita a parte autora em resumo, que comprou uns produtos do 

reclamado (Valdir), que em razão da entrega da notas fiscais, sustou o 

pagamento dos cheques. Aduz que o réu contratou o segundo reclamado 

para promover as cobranças, sendo humilhado e ameaçado decorrente da 

forma de cobrança, de modo que requer a condenação em danos morais 

pelos constrangimentos sofridos. O Reclamado Valdir na contestação, 

aduz que o autor agiu indevidamente sustando os cheques, sendo que a 

não entrega da nota fiscal foi pedido do próprio autor, sendo certo que a 

divida em questão foi renegociada conforme acordo realizado (anexo), 

que jamais efetuou tais ofensas ao autor, sendo que desconhece as 

mensagens de whatsapp anexadas, não fazendo prova de suas 

alegações. A empresa FRICO, na contestação aduz ilegitimidade passiva e 

no mérito improcedência da ação, em resumo. O reclamado ADILSON, não 

apresentou contestação, o que incorre na sua revelia, sendo certo que 

caberá ao autor comprovar suas alegações, pela revelia tratar-se de 

efeitos relativos. Pois bem, em analise aos fatos e argumentos trazidos no 

processo, entendo que os fatos apresentados pelo autor não merecem 

guarida. Com efeito, a tese d processo baseia-se em constrangimento 

ante cobrança indevida e vexatória, como forma de prova, o autor anexa 

conversas de aplicativo WhatsApp, e boletim de ocorrência. No entanto, 

não é possível verificar o remetente das conversas, sendo que somente 

no ultimo print aparece agendado o nome do reclamado, mas não se 

comprova que a conversa foi realizada pelo mesmo, podendo 

perfeitamente esta prova ter sido adulterada, pela sua ausência de 

idoneidade. Ainda, os fatos por si só não comprovam nenhum 

constrangimento vexatório, visto que ainda que realizadas, foi realizada 

em conversa privada com o autor, sendo certo que na esfera cível, não 

existem provas suficientes que dão ensejam a indenização moral. 

Podendo o autor utilizar-se da esfera penal, quanto as suas alegações de 

ameaças. Assim, não ficou caracterizado nenhum abalo moral no autor, 

visto que este não é in re ipsa, onde deveria ter sido demostrado e não foi. 

Sendo que se for adentrar no direito dos fatos trazidos aos autos, o fato 

do reclamado não ter apresentado nota fiscal do produto adquirido, não 

daria direito ao autor para sustar os cheques, onde deveria o mesmo ter 

ingressado judicialmente, o que não o fez. Dessa forma, entendo que a 

situação fática apresentada, na esfera cível não possui nenhum ato 

indevido, não restando caracterizado nenhum constrangimento, e/ou que 

tais foram realizados pelos reclamados, devendo o processo ser julgado 

improcedente. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMABIOS FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001011-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVAIRSON TORRES Pólo 

Passivo: FARMABIOS FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em 

resumo, que a reclamada indevidamente fica enviando e-mail de 

propagandas, e apesar de solicitar cancelamento, continua recebendo os 

mesmos. O Reclamado apesar de devidamente citado (ID 11337125), não 

compareceu na audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

de modo que incorre na sua revelia. No entanto, ressaltasse que os 

efeitos são relativos, cabendo ao autor comprovar suas alegações. Como 

prova dos fatos aduzidos na inicial, o autor apresenta cópia de 01(um) 

email enviado pela reclamada em 11.09.2017, apenas. Pois bem, 

inicialmente verifico que o autor não faz prova da perturbação do sossego 

alegado na inicial, visto que apresentou um cópia de um e-mail, não 
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apresentando, provas de ter recebido mais, ou ter tentado entrar em 

contato com a ré, etc. Com efeito, entendo que o fato da reclamada 

encaminhar e-mails de spam (propagandas) ao autor não são suficientes 

para caracterizar abalo moral. Primeiramente porque atualmente é 

perfeitamente possível determinar que esses tipos de mensagens sejam 

bloqueadas ou encaminhadas diretamente para caixa de spam. Em 

segundo lugar, o recebimento de e-mail não causa nenhum prejuízo ao 

autor, a fim de incomodar, ou atrapalhar o cotiado do autor. Assim, além de 

não ser comprovado o envio de mais de uma mensagem, entendo que 

ainda que comprovado que o reclamado enviava continuamente e-mails, 

existem formas de evitar o recebimento dos mesmo, não ensejando 

portando nenhum abalo moral. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATORIA. RECEBIMENTO DE MENSAGENS NO CORREIO 

ELETRONICO E LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE A COBRANÇA DE 

DIVIDA JÁ NEGOCIADA. AUSENCIA DE PROVA DE DANO PASSIVEL DE 

REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. A autora narrou o 

recebimento reiterado de mensagens no seu correio eletrônico bem como 

de ligações telefônicas referente a cobrança de dívida junto ao Banco do 

Brasil que já foi objeto de negociação. Diz que vem pagando as parcelas 

conforme acordado, mas que as cobranças indevidas não cessaram. 

Disse que tal situação lhe vem causando danos passíveis de indenização. 

Assim, requereu a determinação de que a ré se abstenha de efetuar as 

cobranças bem como indenização por danos morais. Foi proferida 

sentença determinando que a ré cesse as cobranças indevidas via email, 

telefone ou outros meios. Recorreu a demandante. Com efeito, a situação 

suportada pela autora não transcendeu a esfera do mero dissabor. As 

cobranças indevidas, ainda que indesejáveis, não tem condão de atingir a 

esfera dos direitos de personalidade da requerente. Ademais, sequer 

restou demonstrado que o recebimento dos emails e ligações telefônicas a 

perturbar o sossego da demandante e repercutir na sua qualidade de vida, 

a ensejar, ainda que de forma mínima, dano passível de indenização. 

Recurso Inominado. Segunda Turma Recursal Cível. Nº 71005640222 (Nº 

CNJ: 0035124-29.2015.8.21.9000). COMARCA DE SÃO LEOPOLDO. VERA 

LUCIA HOFFMANN COELHO. Nessa senda, tenho que cada situação 

trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma 

individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações 

reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda 

pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento 

da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando 

efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos presentes 

autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro 

exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz 

não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001509-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANA DOS SANTOS 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-68.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEITE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012104-68.2015.811.0004 Pólo Ativo: ANA LEITE DE SALES 

Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. 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. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - 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. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000396-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: DRIELE FERREIRA 

LABORAO Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, informando que realizou acordo fora 

dos autos. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 
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Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000891-82.2018.811.0004 Pólo Ativo: CLESIO DE SOUZA 

MATOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. Observa-se que o autor requereu desistência 

dos autos após a audiência, de modo que não poderá ser acolhido. O fato 

do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte 

autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, 

como a parte autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, 

o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000898-74.2018.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA REGINA DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ARAUJO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000829-42.2018.811.0004 Pólo Ativo: INES ARAUJO 

BITTENCOURT Pólo Passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUWAN PABLLO FURTADO LIMA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000835-49.2018.811.0004 Pólo ativo: RUWAN PABLLO 

FURTADO LIMA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da divida O 

autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência 

da ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de 

pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os 

documentos apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a 

assinatura do réu é IDENTICA. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: 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). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar comprovante de 

pagamento da divida informada pela Reclamada. No entanto, deixou de 

comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual considero que a 

negativação é devida. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE FREITAS SALES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000857-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARCOS VINICIUS DE 
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FREITAS SALES FIGUEIREDO Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE LIMA CARDOSO (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000838-04.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALDIR DE LIMA 

CARDOSO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LEANDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002090-76.2017.811.0004 Pólo ativo: GILMAR LEANDRO 

RIBEIRO Pólo passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 
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contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

GILMAR LEANDRO RIBEIRO valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002017-07.2017.811.0004 Pólo ativo: ROBSON MARTINS LINOS 

Pólo passivo: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 
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ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado OI MOVEL S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ROBSON MARTINS LINOS valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001465-42.2017.811.0004 Pólo ativo: OLIVEIRA BARBACENA 

SILVA NETO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega 

em resumo que possui uma linha pré-paga da reclamada, inserindo 

créditos de R$100,00 e sendo descontado R$2,00. Assim, ligou para a ré 

buscando uma justificativa para o desconto indevido, sendo mal atendido e 

indevidamente teve sua linha suspensa após a ligação, onde 

posteriormente a mesma foi alterada, não conseguindo resolução da 

situação. A Reclamada aduz que o autor solicitou a alteração da linha, e 

portanto inexiste dever de indenizar. Em que pese as alegações da 

reclamada, não apresenta nenhum contrato de contratação, ou documento 
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que comprova que o autor solicitou alteração de sua linha telefônica, 

restando evidente a falha na prestação do serviço. 3.1. DANOS MORAIS 

No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que 

a conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante OLIVEIRA BARBACENA SILVA NETO valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000008-38.2018.811.0004 Pólo Ativo: REGINALDO PINTO LIMA 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO 

MORAL Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a 

ação da parte reclamada consistente em manter o nome do reclamante 

restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em 

tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento 

juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da 

inclusão do registro por parte da requerida, já existiam anotações 

preexistentes. Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 
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Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001548-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE NERY DOS 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. 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. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - 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 
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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. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000565-25.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDA DOS REIS 

BARBOSA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo. De acordo com o artigo 487, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000739-34.2018.811.0004 Pólo Ativo: MAIRON RIBEIRO DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A . Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 
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questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 
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natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 38 (trinta e 

oito) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em relação 

às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando nesta 

sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas de 

alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELESTRANDA GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MARIA GOMES MAIA 04789708624 - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CÉLIO CAMPOS DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JADER PINTO COELHO DE MORAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BIJU DA CHICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AIRES SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010749-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. R. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS E SOUSA TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE OTILIA GONZAGA DO AMARAL OAB - GO33767 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito. 2- Em continuidade ao feito, retiradas as constrições que 

recaíam sobre veículos de propriedade da requerida e efetivado o 

pagamento acordado conforme noticiado pelas partes, em atendimento às 

disposições contidas no Provimento 68/2018 de 03/05/2018, INTIME-SE a 

parte requerida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre o 

pedido de levantamento do valor vinculado aos presentes autos. 3- Não 

havendo possibilidade de levantamento dos valores bloqueados via 

Bacenjud vez que houve a transferência para conta judicial, DETERMINO a 

intimação da parte requerida para que forneça seus dados bancários para 

posterior transferência dos valores penhorados. 4- Exaurido o lapso 

temporal concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos para 

liberação de alvará judicial. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BRAZ REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em seus primeiros artigos o referido 

código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir a dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Sendo assim, em que pese já se 

tenha prolatado sentença de mérito no bojo do processo, necessário se 

faz a homologação do acordo entabulado entre as partes, uma vez que se 

trata de direito disponível. 5. Portanto, nos termos do art. 487, III, alínea “b” 
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e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o acordo constante 

nos autos. 6. Frente ao exposto, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, ante o fato de que a requerida 

amortizou a dívida outrora contraída, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, ante o cumprimento integral da obrigação. 7. Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 8. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 9. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em seus primeiros artigos o referido 

código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir a dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001148-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. 6. Adstrito ao caso em apreço, a parte reclamante 

orquestrou reclamação grafada em peça preambular, contendo 16 

(dezesseis) páginas, donde se infere se cuidar de inaugural desidiosa em 

relação às diretrizes dos artigos 2º e 14 da Lei nº 9.099/1995, espelhando 

nesta sede o intento de digladiar, no âmbito dos Juizados Especiais, temas 

de alta indagação jurídica e fática, estando assim em descompasso com o 

artigo 3º da lei alhures grafada, pois ilustra se tratar de causa complexa 

não admitida no procedimento em apreço. 7. Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência dos artigos 3º e 14 da Lei nº 

9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

consoante determina o artigo 51, II, do mesmo diploma, não implicando esta 

sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 8. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 9. Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000738-49.2018.811.0004 Pólo Ativo: MAIRON RIBEIRO DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 
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para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000737-64.2018.811.0004 Pólo Ativo: MAIRON RIBEIRO DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FILHO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000656-18.2018.811.0004 Pólo ativo: FERNANDO FILHO SILVA 

SANTOS Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 
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prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante FERNANDO 

FILHO SILVA SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FILHO SILVA 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000655-33.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO FILHO SILVA 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 
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indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000556-63.2018.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDA DOS REIS 

BARBOSA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. Observa-se que o autor requereu desistência dos autos após 

a audiência, de modo que não poderá ser acolhido. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

parte autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o 

processo deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000698-67.2018.811.0004 Pólo Ativo: FLORA FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 
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houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000549-71.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARTA FREITAS 

FERREIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. 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. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - 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. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JODES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000551-41.2018.811.0004 Pólo ativo: JODES RODRIGUES 

SILVA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):
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Autos nº 1000711-66.2018.811.0004 Pólo Ativo: WANDERSON DE LIMA 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-58.2018.8.11.0004
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Autos nº 1000621-58.2018.811.0004 Pólo ativo: DOMINGOS GOMES DOS 

SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante DOMINGOS 

GOMES DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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DUARTE Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A.. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ALMERIZA 

ALVES DUARTE valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000422-70.2017.811.0004 Pólo ativo: WALISSON SANTOS 

RIBEIRO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001131-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILVA GOMES DA SILVA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001131-08.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDILVA GOMES DA 

SILVA MORAIS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora alega que na 

cidade de General Carneiro, sofreu por mais de 33 dias ausência de agua 

potável constante no município, causando-lhe prejuízo de ordem material e 

moral. A parte autora foi intimada para apresentar comprovante de relação 

de consumo com a prestadora do serviço de agua, e manteve-se inerte, 

apenas informando que nunca recebeu fatura para pagamento. Ora, se a 

parte autora jamais pagou pelo serviço de prestação de agua, não poderia 

estar em juízo pleiteando direito alheio em nome próprio. Dessa forma, 

entendo que o pedido deve ser julgado improcedente em face de 

inexistência de dano moral em desfavor do autor, sendo certo ainda que o 

objeto desta lide, deveria ser discutido em ação civil pública. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial. 

Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação 

ao Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILTON DUQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001880-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO WILTON 

DUQUES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 
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amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNE BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010669-88.2017.811.0004 Pólo ativo: GEANNE BRAGA DOS 

SANTOS Pólo passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Acolho a manifestação do autor como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelo principio da fungibilidade, e 

reconheço que a sentença inserida nos autos é controversa ao pedido 

inicial do autor, e bem como que o autor pugnou pela desistência, onde 

esta poderia ter sido acolhida nos termos do FONAJE 90. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, ANULANDO a sentença proferida, devendo a sentença 

proferida ser inabilitada, e os autos retornarem conclusos para confecção 

de novo projeto de sentença. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8010346-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: IZAIAS DUQUES RAMOS 

Pólo Passivo: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

cumprimento de obrigação, e verifico que a parte reclamada apresentou 

petição comprovante cumprimento integral do acordo realizado entre as 

partes, pugnando pela extinção do feito. Com efeito, cumprida a obrigação, 

merece o feito ser extinto ante o cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001957-34.2017.811.0004 Pólo ativo: WELSON PEREIRA DE 

JESUS Pólo passivo: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 
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ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WELSON 

PEREIRA DE JESUS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001042-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001042-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: MAURILIO VIEIRA Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1002309-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO ROBSON DA 

PENHA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado DECIO JOSÉ 

TESSARO, a retirar os documentos solicitado na petição de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135868 Nr: 5006-07.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Domingas Ribeiro, sendo nomeado inventariante o Sr. Vanderlei Raimundo 

da Silva.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 32/34).

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD às fls. 73/74, 

informando a isenção de seu recolhimento.

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal às fls. 87/88 e 97.

Últimas declarações e plano de partilha, respectivamente, às fls. 77/87 e 

94/96.

Manifestação do Ministério Público favorável à homologação do plano de 

partilha acostado aos autos às fls. 99/100.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 94/95, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Domingas 

Ribeiro, atribuindo aos cessionários e herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros.

 Ademais, considerando que há herdeiro incapaz no presente feito, bem 

como o inventariante se propôs a efetuar o pagamento da quantia relativa 

ao quinhão dos demais herdeiros, deverá o inventariante juntar aos autos 

o comprovante de depósito referente a da quota parte de Vitor Hugo 

ribeiro da Silva e Vanessa Ribeiro da Silva, no prazo de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado e apresentado o comprovante de depósito, 

expeça-se a competente Carta de Adjudicação em favor do

 inventariante.

Sem custas vez que beneficiários da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Em seguida, 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.: 156438 Nr: 4076-18.2013.811.0006

 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: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MÁRIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda-se à habilitação do Dr. Lindomar da Silva Rezende 

(OAB/MT 7388) nos autos e sistema processual.

 Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo de cujus 

Marciano Marçal.

Apresentada as primeiras declarações (fls. 48/53).

Assim, observando as primeiras declarações entendo que o presente feito 

deve prosseguir pelo rito do arrolamento sumário, uma vez que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, e estando em princípio todos de acordo 

com a partilha amigável.

Com efeito, o arrolamento sumário é forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, não importando o valor dos bens, devendo assim, no 

caso em comento ser observado o que prescreve os artigos 659 a 664 do 

Código de Processo Civil.

Deste modo, necessário algumas considerações para que o feito possa 

prosseguir pelo rito mais célere.

Posto isso, intime-se o procurador do inventariante para cumprimento das 

disposições dos artigos 659 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos:

 a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do 

espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual.

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.: 98154 Nr: 3238-80.2010.811.0006

 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: ODA, MDLDA, ADA, JRMDA, SDDA, ABDA, NSDA, JDA, 

PADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA, MADA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos 

a certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública 

Municipal em do "de cujus" Aniceto de Arruda, 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.: 166955 Nr: 3833-40.2014.811.0006

 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: MRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 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 30 (trinta) dias junte aos autos 

GIA-ITCD e certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, sob pena de aplicação 

do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 8369-41.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão de fls. retro, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, junte aos autos guia 

de recolhimento de ITCD, cópia autenticada e atualizada da matrícula do 

imóvel e certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da inventariada e esboço 

de partilha final.

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.: 153716 Nr: 1040-65.2013.811.0006

 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: DCS, BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/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, dê prosseguimento no 

feito, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, 

ambos do Código de Processo Civil.

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.: 286 Nr: 306-47.1995.811.0006

 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: PAULA MARIA TRABUCO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOÃO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/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 30 (trinta) dias junte aos autos o 

comprovante de quitação ou isenção da GIA-ITCD e ITBI, bem como as 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedida pela 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em nome do "de cujus", sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do Código 

de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168156 Nr: 4796-48.2014.811.0006

 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: EMFA, LFA, RHFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante, pessoalmente, para que proceda a regularização 

processual dos demais herdeiros, devendo juntar aos autos instrumento 

procuratório, bem como para que dê integral cumprimento a decisão de fls. 

144, juntando aos autos o plano de partilha no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de aplicação do disposto no art. 622, II, CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PPA MUSIC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO)

ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ OAB - PR35919 (ADVOGADO)

WESLEY MACEDO DE SOUSA OAB - PR34290 (ADVOGADO)

BRUNO FRIEDRICH SAUCEDO OAB - PR37348 (ADVOGADO)

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO)

GIOVANA DULTRA MIRANDA OAB - PR86854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

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 
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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, 26 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA SILVA (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – 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. 2 – 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, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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 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. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 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). 7 

– 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, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003524-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO (REQUERIDO)

FELIPE GARCIA ALONSO (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, 26 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003530-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MARQUES SILVA (REQUERENTE)

YASMIN MARQUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (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, 26 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003537-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATHYA CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILA GUIMARAES DE TOLEDO CESAR (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 
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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, 26 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003996-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIRA DA CONCEICAO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHOS AGRÁRIOS - MTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Ciente do ofício de id. 14400124, 

AGUARDE-SE o desfecho do cumprimento do ato deprecado. CUMPRA-SE 

integralmente as determinações contidas na decisão anterior. Às 

providências. Cáceres/MT, 26 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Código n. 149471

DESPACHO

1 - Considerando o momento processual, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Simone Dias Lopes e como parte executada Banco Panamericano S/A.

2 – Tendo em vista o cumprimento de sentença noticiado às fls. 101/103, 

INTIME-SE a exequente Simone para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias acerca do depósito realizado.

3 – Considerando que exequente alega e comprova a ausência de baixa 

na restrição do veículo (fls. 104/105) pela parte executada, INTIME-SE o 

banco executado para comprovar a baixa no gravame do veículo objeto da 

lide, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e da 

preclusão das intimações acima e voltem os autos conclusos.

5 - INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 25 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162862 Nr: 157-84.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: nelson pascoalotto - OAB:

 Código: 162862

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 apresentou 

contrarrazões recursais (fls. 87/92), 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, 25 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146551 Nr: 4776-28.2012.811.0006

 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: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Código n. 146551

DESPACHO

 1 – CERTIFIQUE-SE o prazo para apresentação de contrarrazões pelo 

requerido (fls. 182/184).

2 - Após, CUMPRA-SE a determinação contida no item 2 do despacho 

anterior (fl. 180).

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 (...)A sentença de fls. 131/133 condenou a parte autora a restituir o 

veículo à parte autora, nas mesmas condições em que lhe fora entregue, 

sob pena de multa diária.(...)Dessa feita, este Juízo DEFERE o pleito de 

conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor do bem, conforme 

tabela FIPE (fl. 315), devidamente atualizado pelo INPC.2 – Na forma do 

artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC.3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 
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voluntário, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 

dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.4 – 

Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).6 – Com ou sem requerimentos formulados, 

certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para 

apreciação ou arquivamento.7 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 522-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO DA ORDEM TERCEIRA REGULAR DE SÃO 

FRANCISCO DO BRASIL, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

BERNARDINO RYBA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, REGINA FIALEK 

RYBA, MILLA DI MILLA LTDA, CLAUDIANE DE ARRUDA CARDOSO 

LTDA-MT, R. D. R. DUARTE REI DAS MALHAS-ME, CLAUDIANE DE 

ARRUDA CARDOSO, NELCIRO ESPACINI, JOÃO DUARTE DOS REIS, VEST 

BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 (...)1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos 

de declaração opostos às fls. 142/146 para o fim de sanar os vícios 

apontados pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022 do Código 

de Processo Civil. 2 – Por conseguinte, uma vez que já se promoveu a 

tentativa de intimação da parte executada para regularizar a 

representação processual, este Juízo RETIFICA parte da decisão de fl. 

142, passando a conter o seguinte conteúdo:“1 – Com relação às 

executadas Milla di Milla Ltda. – ME, Claudiane de Arruda Cardoso – ME e 

R.D.R. Duarte – ME, verifica-se que houve a renúncia de seu patrono à fl. 

127. No ponto, não obstante a renúncia estar desacompanhada de 

comunicação regular aos executados, as cartas de intimação expedidas 

aos aludidos réus após a decisão embargada, com a finalidade de 

promoverem a regularização processual (fls. 148/155), já revelam que não 

foram localizados nos endereços constante dos autos. Logo, não há como 

ignorar o fato de que os executados não foram localizados nos endereços 

em que se deu a sua citação, de modo que tem aplicação o disposto no 

parágrafo único do art. 274 do CPC, reputando-se válida a intimação das 

aludidas executadas, de modo que o feito passará a tramitar à sua revelia, 

na forma do art. 76,§ 1º, inciso II, do CPC.Depois, verifica-se que a 

executada Marysa Eletrodomésticos Ltda. fora devidamente intimada para 

pagamento do débito (fl. 136-verso) e quedou-se inerte.Logo, antes de se 

promover eventual penhora, como requerido às fls. 139/140, necessário a 

atualização da dívida, com a inclusão da multa e honorários advocatícios 

fixados para a fase de execução.Bem por isso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, com a inclusão da multa e dos honorários de 10% fixados na 

decisão de fl. 125, pugnando o que entender de direito para o andamento 

do feito, sob pena de arquivamento.4 – Após, juntado o cálculo atualizado 

da dívida, CONCLUSOS.5 – CUMPRAM-SE.”3 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3386 Nr: 177-08.1996.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D OAB/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Código: 3386

DESPACHO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do despacho de fl. 

462 fora destinada ao advogado Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior 

(fl. 463), patrono da Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros 

(fls. 450/450-verso), e não ao causídico do Banco do Brasil, como 

determinado.

Logo, CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 462, observando-se 

que a intimação via DJE deverá ser destinada ao Banco do Brasil S/A.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o Banco do Brasil S/A 

pessoalmente, nos exatos termos do ato judicial de fl. 462.

3 – INTIME-SE.

Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91850 Nr: 6967-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR MENDES DE LARA, CAMIL CACERES 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Código n. 91850

DESPACHO

 1 – Considerando o cumprimento espontâneo da sentença noticiado e 

comprovado às fls. 420/423, EXPEÇA-SE o necessário, cumprindo a 

determinação contida no item 4 do despacho anterior (fls. 417).

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para apreciação ou 

arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73732 Nr: 477-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TESCH DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos n. 477-47.2008.811.0006 Código n. 73732

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A 

em face de ROGERIO TESCH DE OLIVEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fls. 149-verso/150-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 

149-verso/150-verso), denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo.

1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

2 – Uma vez que não houve qualquer ordem de restrição do bem/crédito 
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discutido nestes autos, INDEFERE-SE o pleito de baixa, formulado pelo 

autor.

3 - Certificado o trânsito em julgado e efetuado o levantamento de valores, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

4 – 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.: 4379 Nr: 606-38.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Código: 4379

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 581), DÊ-SE vista dos autos 

ao patrono subscritor da petição de fl. 581 pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para que requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6750 Nr: 392-13.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BRANDTNER DE 

CARVALHO, LÚCIA SCHIMADA BRANDTNER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 Código: 6750

DECISÃO

1 – Intimada para promover o pagamento das verbas sucumbenciais 

fixadas nos autos com código 6749, a parte executada apresentou a 

impugnação de fls. 230/232, arguindo que o pedido de execução da 

sentença prolatada nos autos dos embargos à execução não poderia se 

dar no bojo da ação executiva, mas naqueles embargos.

Ocorre que, como se colhe da decisão de fl. 201, o Juízo consignou 

expressamente nos autos dos embargos à execução (código: 6749) que 

as verbas honorárias poderiam ser executadas nos autos da execução.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no pedido formulado pela parte 

exequente neste feito.

Além do mais, a parte executada deixou de trazer qualquer impugnação 

específica acerca do pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 230/232.

2 – CERTIFIQUE-SE se houve o pagamento do débito pela parte executada.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, nos termos da decisão de fl. 

229, pugnando o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005206-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIDIO DE SOUSA MANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – De início, verifica-se que a parte demandada fora 

devidamente citada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentar resposta. Logo, DECRETA-SE a revelia da parte demandada, 

na forma do art. 344 do CPC. Contudo, vale o adendo de que a presunção 

da veracidade dos fatos alegados pela parte demandante é relativa, 

cabendo ao magistrado buscar a formação de sua convicção diante de 

todos os elementos de prova constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, 

pretende a parte exequente a penhora no rosto do processo da ação 

principal, cuja liquidação da sentença ora se requer. De início, é preciso 

dizer que, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental, 

como acima já delineado. Afinal, não se depara com qualquer início de 

prova acerca da relação contratual entre as partes, o que não é 

derrogado somente diante da revelia da parte demandada. Vale ressaltar 

que, não obstante a juntada dos boletos de pagamento dos pacotes de 

serviço, não se sabe se houve qualquer recebimento de valores ou 

recuperação de capital pela parte autora, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da 

parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 26 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003554-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR TOMAZ PEREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORINA ADELINA DA SILVA PEREZ (REQUERIDO)

EDUARDO PERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Landes Aparecido Bueno Camargo (HERDEIRO)

Edimeire Bueno Camargo (HERDEIRO)

Valmir Bueno Camargo (HERDEIRO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que a competência para o 

cumprimento de cartas precatórias afetas ao direito de família e 

sucessões é de órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para Primeira Vara Cível 

desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias, com urgência. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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:
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PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Atendendo 

ao determinado por este r. Juízo (ID 14365964) realizo o impulsionamento 

dos autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com 

a finalidade de que, no prazo de 15 dias, forneça o CPF correto 

correspondente a parte requerida Sr. MARCOS ANTÔNIO SOBRINHO, 

tendo em vista que o CPF informado nos autos remete a pessoa diversa 

da demandada sendo MARCOS ANTONIO HAYASHIDA. Cumpre 

mencionar que o cadastramento e/ou retificação do polo da demanda no 

"Sistema PJE" é efetuado mediante lançamento do CPF da parte, sendo 

portanto necessário o fornecimento da informação solicitada via presente 

ato ordinatório. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Poconé /MT, com a finalidade de 

Citação. Cáceres, 26 de julho de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON DA SILVA COENE (EXECUTADO)

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do MANDADO DE INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 26 de julho de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003525-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003525-45.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por CHISTIAN 

RAFFAEL DOS ANJOS GOMES em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. Da verificação inicial do processo, 

observa-se que aparentemente o processo administrativo para 

recebimento da indenização não foi concluído. Ocorre que no id. 14382222 

- Pág. 2 há a seguinte informação: “Seu pedido de indenização foi avaliado 

por nossa equipe técnica e identificamos pendências na documentação 

apresentad (ilegível) indenização do Seguro DPVAT”. Abaixo a mensagem 

consta a descrição do seguinte documento pendente: Declaração do 

Proprietário do Veículo. Ora, é sabido que este Juízo adota o entendimento 

segundo o qual, para que haja interesse de agir, necessário se faz que o 

autor comprove a existência de pretensão resistida. Para tanto, nos casos 

de cobrança do seguro DPVAT, este Juízo exige a demonstração do 

exaurimento da via administrativa. Sendo assim, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que o autor 

complemente a inicial, demonstrando a existência de pretensão resistida. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de Julho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 377 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Cáceres - MT, 25 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149560 Nr: 8228-46.2012.811.0006

 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: ESPÓLIO DE ROSA CEBALHO, ESTELA CEBALHO DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

GABRIELA DE ARAUJO LIMA CUNHA, SONIA CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita...Certifico que em 

cumprimento ao mandado nº 213015 desloquei-me em 15/03/18 às 14:40 h 

até o (s) endereço (s) apontado (s) no mandado., a saber, Rua Quintino 

Bocaiúva, nº 249, Centro. Lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

CITAÇÃO do (a) (s) Sr.(ª)(s). GABRIELA DE ARAÚJO LIMA CUNHA visto 

que conforme informações obtidas trata-se de pessoa já falecida. No local 

supramencionado, o Sr. Franco Valério Cebalho da Cunha asseverou que 

sua esposa Gabriela FALECEU no dia 13 de março de 2016 e que o 

falecimento se deu na Comarca de Cuiabá. Ante o acima exposto devolvo 

o mandado em cartório. O referido é verdadeiro e disso dou fé.

Paulo Roberto S. Lucas – oficial de Justiça – Matrícula nº 25628

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 60-41.2001.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SUELI BERTINI RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, CONSÓRCIO NACIONAL 

GM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA SIQUEIRA 

- OAB:20116/MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, 

Roberta Lemos Bonsegno - OAB:214623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:152305-SP, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida Consórcio Nacional Gm Ltda manifestar acerca da 

"Decisão->Determinação", de 26/01/2018, foi disponibilizado no DJE nº 

10190, de 31/01/2018 e publicado no dia 01/02/2018, onde consta como 

patrono habilitado para receber intimações: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, representando o polo passivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000448-28.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA EMBARGADO: 

RUITENALDO SILVA SOUZA Cuida-se de ação de embargos à execução 

ajuizada por JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA em desfavor de 

RUITENALDO SILVA SOUZA. Em apenso tramita ação de execução. 

Designada audiência, as partes compuseram conforme termo de sessão 

de conciliação de id. Num. 14377648. Isto posto, julgo extinto estes 

embargos e os autos de execução nos termos do art. 924, inciso III do 

CPC. Custas recolhidas em ambos os processos. Nos autos de execução, 

fica liberada a penhora. Acaso tenha sido averbada no Cartório de 

Registro de Imóveis, expeça-se ofício solicitando a baixa. Oficie 

imediatamente ao SERASA solicitando a baixa da averbação - id. Num. 

1182502 da ação de execução. Intimem-se. Após, arquive-se. Caceres, 

26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005506-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005506-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RUITENALDO SILVA SOUZA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO 

BARBOSA DE LIMA Cuida-se de ação de execução ajuizada por 

RUITENALDO SILVA SOUZA em desfavor de JOSE AUGUSTO BARBOSA 

DE LIMA. Em apenso tramita ação de embargos à execução. Designada 

audiência, as partes compuseram conforme termo de sessão de 

conciliação de id. Num. 14377648 juntado nos autos de embargos. Isto 

posto, julgo extinto estes embargos e os autos de execução nos termos 

do art. 924, inciso III do CPC. Custas recolhidas em ambos os processos. 

Nos autos de execução, fica liberada a penhora. Acaso tenha sido 

averbada no Cartório de Registro de Imóveis, expeça-se ofício solicitando 

a baixa. Oficie imediatamente ao SERASA solicitando a baixa da 

averbação - id. Num. 1182502 da ação de execução. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Caceres, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

BRUNO DE MELO MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO AURELIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002305-12.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE MELO MIOTTO 

EXECUTADO: TULIO AURELIO CAMPOS FONTES Vistos etc. Nos termos 

do art. 924, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. 

P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. Cáceres/MT., 

26 de Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003200-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DOS REIS BUZATI CAETANO (AUTOR)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAMIR FEITOSA DE SA (RÉU)

SERAFINA ROSA DE SÁ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

vitor moura laete (LITISCONSORTES)

ROBERTO LUIZ DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003200-41.2016.8.11.0006. AUTOR: 

GRACIELA DOS REIS BUZATI CAETANO, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ODAMIR FEITOSA DE SA, SERAFINA 

ROSA DE SÁ Vistos, etc... Trata-se de Ação de Usucapião ordinária 

proposta por Graciela dos Reis Buzati Caetano em face de Serafina Rosa 

de Sá e Odamir Feitosa de Sá. Aduz, em síntese, ser legítima possuidora 

de um imóvel, sendo um lote de terreno urbano com área de 359,37m² a 

ser extraída de uma área maior registrado na matrícula de nº 21.488, lote 

17, quadra B, localizado na Rua dos Zattar, nº 17, Bairro Rodeio, nesta 

cidade. Ressalta que adquiriu o imóvel no ano de 2002 e que exerce 

posse sobre o mesmo acerca de 14 anos. Após tecer suas razões de 

fato e direito, requereu a procedência da demanda para com o 

reconhecimento do direito de usucapião sobre o imóvel objeto dos autos 

com a transferência de domínio em seu favor. Com a inicial, juntou 

documentos de id. 4328926 a id. 4329025. As Fazendas Públicas da 

União, Estado e Município foram devidamente notificadas (ids.), no entanto, 

nenhuma apresentou impugnação ao pedido. O Município informou a 

existência de débito relativo ao imóvel (id. 11031205). Foi publicado edital 

de citação para terceiros interessados (id. 4746532). Os Requeridos 

foram citados por edital, sendo nomeado para atuar como Curador 

Especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, que apresentou 

contestação por negativa geral (id. 11925861). No id. 12166259 a Autora 

se manifestou reiterando o pedido de procedência da ação. No despacho 

de id. 13074804 este Juízo determinou que a parte Autora esclarecesse 

quanto a ausência do cônjuge da Autora no polo passivo da ação. No id. 

13396331 a Autora se manifestou. Por fim, vieram-me conclusos os autos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida–se de Ação de Usucapião proposta por 

Graciela dos Reis Buzati Caetano em face de Serafina Rosa de Sá e 
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Odamir Feitosa de Sá na qual requer a declaração do domínio por meio de 

Usucapião. Não carecendo o feito de dilação probatória, uma vez que a 

matéria de fato se encontra esclarecida, e havendo provas suficientes 

nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inciso I do CPC. A Usucapião é a forma de aquisição originária da 

propriedade, assegurado por lei, servindo ao autor para obtenção de 

declaração da posse sobre determinado bem, posse esta que, aliada aos 

demais requisitos legais, confere-lhe o direito ao domínio sobre este 

mesmo bem. Para que ocorra a usucapião ordinária é necessária à 

comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 1.242 do Código Civil, o 

qual dispõe: Art. 1.242. “Adquire também a propriedade do imóvel aquele 

que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 

dez anos.” Deste modo, segundo os requisitos contidos no art.1242 do 

CC, o Requerente deverá comprovar: a) posse mansa, pacífica, 

ininterrupta, exercida com intenção de dono; b) decurso do tempo de dez 

anos, que excepcionalmente reduzir-se-á 05 anos, se o imóvel houver 

sido adquirido onerosamente e cujo registro foi cancelado, desde que o 

possuidor tenha nele sua morada ou nele tenha realizado investimentos de 

interesse social ou econômico; c) justo título; d) boa fé. No entanto, antes 

da análise dos requisitos da Usucapião, resta nos atentarmos ao teor do 

artigo 2.028 do Código Civil, o qual prevê: “Art. 2.028. Serão os da lei 

anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de 

sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada”. Ou seja, serão utilizados os prazos do 

Código Civil de 1916 quando o Código atual os reduziu e, se na data da 

sua entrada em vigor (01/01/2003), já houver transcorrido mais da metade 

do tempo estabelecido na lei revogada. O art. 551 do Código Civil de 1916 

previa um prazo de 10 anos para declaração da usucapião, vejamos: Art. 

551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por 10 (dez) anos 

entre presentes, ou 15 (quinze) entre ausentes, o possuir como seu, 

contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé. (Redação dada 

pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955). Parágrafo único. Reputam-se presentes 

os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município 

diverso. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955). Assim sendo, 

como não houve redução do prazo estabelecido pela lei anterior (art. 551, 

CC/1916), tendo em vista que permanece o prazo de 10 anos no atual 

Código Civil (art. 1242, CC), este é o prazo a ser utilizado no presente 

caso. No caso dos autos, todos os requisitos ficaram satisfatoriamente 

demonstrados, sendo que a prova documental acostada leva a percepção 

da posse exercida pela Autora. Explico: O contrato de compra e venda 

acostado no id. 4329019 demonstra a aquisição do imóvel lote 17, quadra 

B, localizado na Rua dos Zattar pela Autora no ano de 2002, tendo como 

vendedor a pessoa de Jaime Francisco da Silva. Não obstante, 

comprovando a transmissão da propriedade do imóvel, a Autora acostou o 

contrato de compra e venda realizado entre os Requeridos e Jaime 

Francisco da Silva, tendo este último adquirido o imóvel dos Réus no ano 

de 1988, que vendeu à autora no ano de 2002. Já no que diz respeito à 

posse, a Autora anexou nos autos documentos que comprovam a 

quitação de faturas relativas ao fornecimento de água no imóvel (id. 

4329023) desde o ano de 2006, que estão em nome do cônjuge da 

Requerente, Anderson Luiz Caetano. Neste ponto, vale ressaltar que 

restou demonstrado nos autos que a Autora é casada com a pessoa de 

Anderson Luiz Caetano desde a época da aquisição do imóvel (id. 

4328946) e que possui procuração para representá-lo. Os referidos 

documentos, aliados às demais provas, reforçam as alegações da Autora 

no sentido de que exerce a posse sobre o imóvel acerca de 14 anos. O 

mapa topográfico e memorial descritivo (ids. 4329021 e id. 4329021), bem 

como a certidão anexada no id. 4329025, fornecida pela Prefeitura 

Municipal comprovam a continuidade de posse exercida pela Autora sobre 

o imóvel. Entretanto, muito embora a documentação tenha demonstrado a 

aquisição da área de 371,87m², conforme indicam os contratos de compra 

e venda e matrícula de inteiro teor anexada, o mapa topográfico e memorial 

descritivo anexados nos ids. 4329021 e 4329021 indicam o exercício de 

posse da Autora tão somente sobre área de 359,37m². Inbostante faça 

menção a tal circunstância, a parte poderá posteriormente pleitear a 

retificação da matrícula. Após citação de eventuais terceiros e 

interessados (ids. 4746532, não houve apresentação de defesa. 

Notificadas, as Fazendas Públicas da União, do Estado e Munícipio não 

apresentaram impugnação ao pedido (ids. 11139240, 11139240, 

11031205, 11031294, 11220991, 11221126, 11292469). Os Requeridos, 

citados por edital (id. 10765538), deixaram transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, ocasião que lhe foi nomeado Curador Especial 

que contestou por negativa geral (id. 11925861 e 11925861). No mais, 

foram cumpridos todos os requisitos inerentes ao procedimento, não 

havendo qualquer óbice para a procedência do pedido. Sendo assim, se 

encontram evidenciados o requisito temporal e o animus domini no caso 

concreto, tendo em vista que a possuidora GRACIELA DOS REIS BUZATI 

CAETANO agiu com a intenção de ter a coisa para si como se dona 

efetivamente fosse. Assim, restaram demonstrados os pressupostos da 

usucapião ordinária, tendo a parte Autora comprovado exercer a posse 

do imóvel em questão de forma mansa, pacífica, ininterrupta, com animus 

domini, durante o lapso do período necessário para a usucapião ordinária, 

fato que se deu de forma contínua e incontestada, não tendo havido, no 

período, qualquer intermitência ou solução de continuidade no gozo regular 

do imóvel. Deste modo, deve ser julgado procedente o pedido inicial para 

declarar a aquisição do imóvel por usucapião ordinária. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

DECLARANDO o domínio da Autora sobre a área do lote de terreno urbano 

nº 17, quadra B, localizado na Rua dos Zattar, parte de uma área maior 

loteada, registrada sob a matrícula de nº 21488, sob o livro 02 – P - 04, 

Fls. 56, no Cartório do 1º ofício desta cidade. Deixo de condenar os 

Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deram 

causa ao ajuizamento da ação. Sem custas, considerando que a 

Requerente é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 4445485), sendo 

extensível aos atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE 

NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS 

RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. 

PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida 

pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à 

atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não 

ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os 

"reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela 

expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 

5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 

11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7)RELATORA:MINISTRA 

ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI 

ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) 

RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS 

TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES 

XAVIER INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido” Transitada em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo determinando que 

se proceda com o registro da sentença à margem da matrícula de nº 

21.488, promovendo a transcrição do domínio em nome da Autora 

GRACIELA DOS REIS BUZATI CAETANO, constando sua qualificação: 

BRASILEIRA, CASADA COM ANDERSON LUIZ CAETANO, PORTADORA 

DO RG Nº 1432174-2 SSP/MT e CPF Nº 955.693.401-49. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. Cáceres, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006996-06.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VALDINEI PEREIRA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Valdinei pereira 

Rodrigues, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, propôs ação 

de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Alega o Autor que foi vítima de acidente de 

trânsito, tendo, em decorrência do mesmo, sofrido lesão de natureza 

permanente. Alfim, pugna pela procedência do pedido condenando a 

empresa requerida a pagar a quantia de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) a título de indenização, mais as despesas médicas e 

hospitalares. Juntou documentos (id. 10548208 a id. 10651884). Em sua 

contestação, a empresa requerida pontifica, em preliminar, a ausência de 

documentos indispensáveis para propositura da ação e à regulação do 

sinistro. No mérito, assegura que não há provas da invalidez permanente, 

devendo a ação ser julgada improcedente. Alternativamente, defende que 

a indenização deve ser proporcional ao dano. Juntou documentos de id. 

11477831 a id. 11477846. Foi realizada audiência concentrada sendo 

procedida a avaliação médica do Autor, sendo acostado laudo pericial e 

termo de audiência nos ids. 11788373, 11788373 e 11788466. A 

Requerida se manifestou favorável quanto ao laudo pericial nos ids. 

121305074 e 12130507, reiterando o pedido de improcedência da 

demanda. O Autor deixou de apresentar impugnação à contestação bem 

como de se manifestar quanto ao laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, refuto as alegações preliminares arguidas, uma vez que não 

que há que se falar em ausência de documentos essenciais para 

regulação do sinistro pela seguradora, pois em tela cuida-se de demanda 

judicial, onde os documentos essenciais à ação são analisados por este 

Juízo. Ademais, ressalto que os documentos essenciais à propositura da 

ação são aqueles “...cuja ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória 

do autor, ou seja, a procedência do pedido” (Novo Código de Processo 

Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves- Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. Pág. 540). Deste modo, estando a ação instruída com os 

documentos relativos às condições da ação e pressupostos processuais, 

necessários para julgamento do mérito da demanda, não há que se falar 

em ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo 

assim, refuto as alegações preliminarmente arguidas e passo a análise do 

mérito. Cumpre asseverar que o presente feito encontra-se 

suficientemente instruído para a prolação de sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, sendo desnecessária a dilação probatória. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do Autor é totalmente 

improcedente. Fundamento e explico: Pretende o Autor o recebimento de 

indenização do seguro DPVAT, sustentando ter sofrido lesão irreversível 

causada por acidente de trânsito, pretensão que foi rebatida pela 

Requerida que afirma que não há prova da invalidez alegada. O seguro 

obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização de todas 

as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. De acordo com o a Lei, comprovada a situação de 

invalidez permanente, ainda que parcial decorrente de acidente 

envolvendo veículo automotor, faz jus à vítima ao pagamento do seguro 

DPVAT (art. 3º, inciso II da Lei 6.194/74). Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Portanto, para o recebimento da 

indenização pretendida, é necessário que a vítima decorrente de acidente 

de trânsito tenha sido acometida por invalidez permanente total ou parcial, 

pois, inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. No caso, o Boletim de Ocorrência e 

documentos médicos anexados nos ids. 10548208, 10548223, 10548242 

são hábeis para comprovar a o nexo de causalidade entre o acidente e as 

lesões sofridas pelo Autor. Isso porque, os documentos de atendimento 

médico demonstram o atendimento ao Autor dois após a ocorrência do 

acidente, com atendimento na especialidade de ortopedia e traumatologia, 

inclusive narrando as escoriações no corpo do Autor em razão de 

acidente de motocicleta (id. 10548242). Comprovada a existência do nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela 

vítima, há que se avaliar a existência de invalidez permanente, assim como 

o grau de intensidade destas. No entanto, compulsando os autos, verifico 

que a conclusão do laudo pericial anexado no id. 11788373 é a “ausência 

de sequelas ou invalidez permanente”. Deste modo, muito embora 

comprovada a existência do nexo de causalidade entre o acidente de 

trânsito e as lesões sofridas pela vítima - Autor, não há prova quanto a 

invalidez de natureza permanente alegada apelo Autor, circunstância esta 

que demonstra a inexistência de direito à indenização pela vitima do 

acidente automobilístico. Neste rumo, vale destacar que embora não esteja 

adstrito ao laudo pericial, dele não posso me afastar senão baseado em 

outras provas capazes de demonstrar o contrário, o que não é o caso dos 

autos, uma vez que o Autor não produziu qualquer outra prova capaz de 

alegar a invalidez afirmada. Ademais, a avaliação foi realizada por 

profissionais capacitados, não havendo apontamento de qualquer fato que 

desabone a avaliação médica realizada, inclusive, intimado, o Autor não 

apresentou qualquer impugnação (id. 12476902). Portanto, comprovada a 

inexistência de invalidez de natureza permanente, outra alternativa não 

resta senão julgar improcedentes os pedidos veiculados pelo autor. Nesse 

sentido: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO 

PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA 

REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO 

EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se 

inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a 

ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - 

DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74. (Ap 

1154/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ 

PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO 

– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo nos autos prova da incapacidade 

permanente do autor e do respectivo grau de invalidez, oriundos do 

acidente automobilístico descrito na inicial, ônus que lhe cabia, nos termos 

do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido de indenização do 

seguro DPVAT é medida que se impõe.(Ap 46094/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017). À vista do exposto, com 

supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial e, em 

face da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art.85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003875-04.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MAICON JOSUE RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Maicon Josué Rodrigues, qualificado nos 

autos em epígrafe, ingressou em Juízo com a presente Ação de Cobrança 

de Seguro (D.P.V.A.T.) em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito no dia 

17/09/2016, sofrendo na ocasião diversas escoriações pelo corpo e 

fratura. Alega a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito tendo, 

em sua decorrência, sofrido sequelas que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, recebeu indenização no valor de R$2.193,75 (dois mil cento 

e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), no entanto, pondera 

que faz jus a complementação do pagamento no valor de R$10.900 (dez 

mil e novecentos reais), pugnando pela procedência do pedido. Juntou os 

documentos (id. 4540527 a id. 4540550). Foi designada audiência 

concentrada (id. 4565522) para realização de perícia médica e tentativa de 

acordo que restou frustrada ante a ausência da parte Autora. A 

Requerida apresentou contestação (id. 5043812), na qual requereu a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. Requereu, preliminarmente, 

a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse 

processual sob o argumento de que foi realizado pagamento da 

indenização na esfera administrativa ocorrendo a quitação. No mérito, 

defende a improcedência do pedido e refuta a necessidade de 

complementação, alegando que o pagamento real izado 

administrativamente foi realizado de acordo com a extensão da lesão. 

Argumentou acerca da correção monetária, juros de mora e honorários 

advocatícios. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares arguidas e 

a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, e caso 

ultrapassada, a improcedência do pedido inicial. A autora impugnou a 

contestação no id. 5816598. Foi designada nova audiência concentrada, 

na qual foi realizada avaliação médica do Autor, restando frustrada a 

tentativa de conciliação das partes (ids. 11788804 11788824 e 11788824). 

A parte Ré manifestou acerca do laudo pericial (id. 12257168), enquanto o 

Autor deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 12476952). Por 

fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de 

ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta por Maicon 

Josué Rodrigues em face de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais 

na qual se discute se há diferença de indenização de seguro obrigatório 

(D.P.V.A.T.) a ser paga ao Autor. Refuto a possibilidade de inclusão da 

Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a partir da edição 

da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei nº 6.194/74, é 

facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da indenização perante 

qualquer sociedade seguradora que opera no consórcio do seguro 

obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. Outrora, não vislumbro 

a alegada ausência de interesse de agir da parte autora. O interesse de 

agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na necessidade de se 

obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através da demanda proposta 

e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o interesse de agir ou 

interesse processual “surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda que tenha 

ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga e entende que foi lesado. Porquanto, tenho 

que o interesse da autora resta configurado pela necessidade de ingresso 

da demanda em busca da tutela pretendida, qual seja, a complementação 

da indenização do seguro obrigatório. Portanto, refuto a preliminar de 

ausência de interesse de agir e passo a análise do mérito. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, e, 

de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em apreço, é 

inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito conforme se 

extrair dos documentos anexados à inicial como Boletim de Ocorrência (id. 

4540533), bem como dos documentos médico – hospitalares (ids. 

4540542,4540543,4540544, 4540545,4540546,4540547e 4540548) que 

indicam a internação hospitalar do Autor na data do acidente, e 

atendimento médico, com prescrição de medicamentos nos dias 

posteriores ao acidente, e, ainda, relatório médico indicando que o 

Requerente foi vítima de acidente de trânsito com lesões “crânio 

encefálica” e “fratura de processos espinhosos vertebrais”. Deste modo, 

restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões 

sofridas pela vítima – Autor. Não obstante, as partes não divergem quanto 

a ocorrência do acidente e lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já 

efetuado pagamento de valor relativo à indenização do seguro obrigatório 

na esfera administrativa. Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a 

quantia paga na via administrativa, uma vez que o Autor entende fazer jus 

a complementação do valor recebido, enquanto a Ré defende que houve 

quitação da indenização, que teria sido paga proporcionalmente à 

extensão da lesão sofrida. No que diz respeito a invalidez, extrai-se dos 

autos que a vítima foi submetida à avaliação médica conduzida pelos 

médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. George S. b. Alves 

Lima (CRM 5000/MT) cujo laudo foi acostado no id. 11788804, 11788804. 

Referido laudo constatou que as lesões do Autor culminaram em invalidez 

parcial permanente incompleta, em razão da lesão no sistema nervoso 

central e lesão na coluna torácica vertebral. Constou, ainda, que a lesão 

no sistema nervoso central é de natureza residual, com repercussão de 

10% (dez por cento) no segmento e a lesão torácica vertebral de natureza 

leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento). Deste modo, 

apesar de ao laudo não estar adstrito, vislumbro que o mesmo essencial e 

evidencia, de maneira clara, a existência de lesão, bem como a sua 

extensão. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais 

capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os 

profissionais que realizaram a avaliação. Portanto, com supedâneo na 

conclusão do laudo e prova documental dos, extrai-se que a vítima 

apresenta invalidez permanente incompleta de natureza residual e leve no 

sistema nervoso central e na coluna torácica vertebral, com percussão de 

10% e 25% dos segmentos, consecutivamente. Assim sendo, cabe 

salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, 

dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 

no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
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2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, a autora sofreu 

lesão no sistema nervoso central e na coluna torácica vertebral, conforme 

se infere do laudo pericial acostado. Assim, os segmentos a serem 

utilizados para o cálculo da indenização no presente caso é especificado 

na tabela como “Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano 

cognitivo-comportamental”, que garante uma indenização de até o valor 

máximo segurado, e perda completa da mobilidade de um segmento da 

coluna vertebral, que garante indenização de até 25%. Como no caso 

houve dano parcial incompleto de natureza residual no caso da lesão 

neurológica, com repercussão de 10% (dez por cento), o valor 

indenizatório a que faz jus a vítima é R$1.350,00 (Um mil trezentos 

cinquenta reais) (13500/100 x10%= 1350). No que é relativo a lesão da 

coluna vertebral, faz jus o autor ao pagamento do valor de R$843, 75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

considerando que a tabela garante indenização de até 25% no segmento 

“Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto 

o sacral”, sendo constatado o percentual de 25% de perda parcial do 

Autor nesse segmento, conforme aponta o laudo pericial. Sendo assim, o 

Autor tem direito a indenização do seguro DPVAT no valor de R$2.193, 75 

(dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). No 

entanto, extrai-se dos autos que o Autor recebeu o valor acima 

mencionado da seguradora Líder na esfera administrativa (id.4540549), 

portanto, não há saldo remanescente de indenização a ser pago ao Autor, 

de modo que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido exordial, e em virtude da sucumbência, condeno 

o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2 do CPC. Todavia, como o Autor é beneficiário da justiça 

gratuita (id.4565522), a exigibilidade do crédito deverá ficar suspensa, nos 

termos do artigo 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo com a baixa do processo com as formalidades devidas. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001465-36.2017.8.11.0006. AUTOR: 

SINVALDO BATISTA DA SILVA RÉU: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS 

IMPORTACOES Vistos, etc... Trata-se de Ação de Usucapião ordinária 

proposta por Sinvaldo Batista da Silva em face de Imobiliária Assunção 

Imóveis Ltda. Aduz, em síntese, ser legítimo possuidor de um imóvel 

localizado nesta cidade, sendo um lote de terreno urbano com área de 

360m² extraída de uma área maior registrada sob a matrícula de nº 11.221, 

lote 03, quadra 40, localizado na Rua dos Camelos, Bairro Nova Era, nesta 

cidade. Ressalta que passou a exercer a posse do imóvel tão logo ter feito 

sua aquisição junto à Requerida, no ano de 2003. Afirma que a posse é 

exercida há mais de 14 anos de forma contínua, incontestada, com justo 

título e de boa fé. Após tecer suas razões de fato e direito, requereu a 

procedência da demanda para com o reconhecimento do direito de 

usucapião sobre o imóvel objeto dos autos com a transferência de domínio 

em seu favor. Com a inicial, juntou documentos de id. 4988835 a id. 

4989241. As Fazendas Públicas da União, Estado e Município foram 

devidamente notificadas (ids.). Foi publicado edital de citação para 

terceiros interessados (id. 5036816). O confinante do imóvel foi 

devidamente citado (id. 5035558 e id. 5477926), contudo deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. A requerida foi citada 

por edital (id. 13152926) e não apresentou defesa (id.13536869), motivo 

pelo qual lhe foi nomeada a Defensoria Pública como Curador Especial 

(id.13112299), que apresentou contestação por negativa geral id. 

13796883. Foi determinada a realização de audiência de instrução e 

julgamento (fl. 71), realizada no dia 09/11/2017, na qual foi colhido o 

depoimento de duas testemunhas (fls. 77/80). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida–se de Ação de Usucapião proposta por Maria Páscoa Geraldes 

Penha em face de Espólio de Saturnino Vitório da Silva e Anette Siqueira 

da Silva na qual requer a declaração do domínio por meio de Usucapião. A 

Usucapião é a forma de aquisição originária da propriedade, assegurado 

por lei, servindo ao autor para obtenção de declaração da posse sobre 

determinado bem, posse esta que, aliada aos demais requisitos legais, 

confere-lhe o direito ao domínio sobre este mesmo bem. Para que ocorra a 

usucapião ordinária é necessária à comprovação dos requisitos exigidos 

pelo artigo 1.242 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 1.242. “Adquire 

também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.” 

Deste modo, segundo os requisitos contidos no art.1242 do CC, o 

Requerente deverá comprovar: a) posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

exercida com intenção de dono; b) decurso do tempo de dez anos, que 

excepcionalmente reduzir-se-á 05 anos, se o imóvel houver sido adquirido 

onerosamente e cujo registro foi cancelado, desde que o possuidor tenha 

nele sua morada ou nele tenha realizado investimentos de interesse social 

ou econômico; c) justo título; d) boa fé. No entanto, antes da análise dos 

requisitos da Usucapião, resta nos atentarmos ao teor do artigo 2.028 do 

Código Civil, o qual prevê: “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, 

quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada”. Ou seja, serão utilizados os prazos do Código Civil de 1916 

quando o Código atual os reduziu e, se na data da sua entrada em vigor 

(01/01/2003), já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada. O art. 551 do Código Civil de 1916 previa um 

prazo de 10 anos para declaração da usucapião, vejamos: Art. 551. 

Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por 10 (dez) anos entre 

presentes, ou 15 (quinze) entre ausentes, o possuir como seu, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé. (Redação dada pela Lei nº 

2.437, de 7.3.1955). Parágrafo único. Reputam-se presentes os 

moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município 

diverso. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955). Assim sendo, 

como não houve redução do prazo estabelecido pela lei anterior (art. 551, 

CC/1916), tendo em vista que permanece o prazo de 10 anos no atual 

Código Civil (art. 1242, CC), este é o prazo a ser utilizado no presente 

caso. No caso dos autos, todos os requisitos ficaram satisfatoriamente 

demonstrados, sendo que a prova documental acostada leva a percepção 

da posse exercida pelo Autor. Explico: O contrato de compra e venda 

acostado no id. 4988934 demonstra a aquisição do imóvel, qual seja, lote 

03, quadra 401, com área de 360m², localizado na Rua dos Camelos, 

Bairro Nova Era, tendo como vendedora a Requerida, no ano de 2003. 

Outrora, as faturas de energia elétrica acostadas nos ids., juntamente com 

a declaração de posse acostada pelo confinante do imóvel, confirmam o 

exercício de posse do Autor sobre a área em questão, uma vez que as 

faturas demonstram o consumo de energia elétrica pelo Autor no imóvel 

desde o ano de 2008, e a declaração reforça as alegações iniciais de 

posse desde à época da aquisição do lote (2016 – 2003 = 13 anos). Os 

documentos demonstram, ainda, a continuidade do exercício de posse 

pelos anos subsequentes (2010,2011, 2013, 2017). Ademais, o Autor 

acostou imagem que comprova que se utiliza do local como moradia, tendo 

realizado construção no lote (id. 4989130). A certidão de matrícula do 

imóvel registrado sob o nº 11.221, expedida em janeiro de 2017, reforça 

as alegações do Autor, pois indica que o imóvel em questão possui 360m², 

sendo extraído da referida área maior (nº11.221), apontando as mesmas 

características descritas no contrato de compra e venda, quais sejam: 

Bairro Nova Era, Lote 03, quadra 40, área de 360m², Frente 12,0, limitando 

com a Rua 24. Fundos 12,00, limitando com lotes 06 e 07, Lado direito 

30,00, limitando com lote 04, lado Esquerdo 30,00, limitando com lote 02. 

(ids. 4988934 e 4989149). No mais, foram cumpridos todos os requisitos 

inerentes ao procedimento, não havendo qualquer óbice para a 

procedência do pedido, a saber: Citado, o confrontante não veio a Juízo 

trazer impedimento para a procedência do pedido, inclusive atestando a 

posse do Autor sobre o imóvel (id. 4988945). Notificadas (ids. 5603120 

560312 e 5603123), as Fazendas Públicas da União, do Estado e Munícipio 

não apresentaram impugnação. Ademais, a Requerida, citada por edital 

(id.12152926), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação 
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(id.13536869), ocasião que lhe foi nomeado Curador Especial que 

contestou por negativa geral (13796883). Assim, restaram demonstrados 

os pressupostos da usucapião ordinária, tendo a parte Autora 

comprovado exercer a posse do imóvel em questão de forma mansa, 

pacífica, ininterrupta, com animus domini, durante o lapso do período 

necessário para a usucapião ordinária, fato que se deu de forma contínua 

e incontestada, não tendo havido, no período, qualquer intermitência ou 

solução de continuidade no gozo regular do imóvel. Deste modo, deve ser 

julgado procedente o pedido inicial para declarar a aquisição do imóvel por 

usucapião ordinária pelo prazo de 10 (dez) anos. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I e III, 

alínea "a" do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECLARANDO o domínio do Autor sobre o imóvel indicado na inicial, 

qual seja, um lote de terreno urbano localizado com área de 360m², Lote 

03, quadra 40, localizado na Rua dos Camelos, Bairro Nova Era, parte de 

uma área maior, registrada sob a matrícula de nº11.221, no Cartório de 

Primeiro Oficio desta cidade, sob o livro 2 – H – 1, FLS. 163, tendo como 

medidas 12,00 m de frente limitando com a Rua 24 (Rua dos Camelos), ao 

fundo 12,00 m limitando com os lotes 06 e 07, no lado direito, 30, 00 m 

limitando com o lote 04, e do lado esquerdo 30,00 limitando com o lote 02, 

devendo ser realizada a abertura de matrícula individual ao imóvel em 

questão considerando as medidas indicadas. Deixo de condenar a 

Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Sem custas, considerando que o 

requerente é beneficiário da gratuidade da justiça (id. 4992191), sendo 

extensível aos atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE 

NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS 

RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. 

PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida 

pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à 

atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não 

ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os 

"reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela 

expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 

5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 

11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7)RELATORA:MINISTRA 

ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI 

ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) 

RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS 

TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES 

XAVIER INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido” Transitada em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, determinando que 

se proceda com o registro da sentença à margem da matrícula de nº 

11.221, a fim de se dar pleno conhecimento da declaração de domínio 

sobre a área de 360 m² a ser destacada da área maior da referida 

matrícula, bem como para que proceda com a abertura da matrícula do 

imóvel objeto da lide, com área de 360m², 12,00 m de frente limitando com 

a Rua 24 (Rua dos Camelos), ao fundo 12,00 m limitando com os lotes 06 e 

07, no lado direito, 30, 00 m limitando com o lote 04, e do lado esquerdo 

30,00 limitando com o lote 02 em nome de SINVALDO BATISTA DA SILVA. 

Após, arquivem-se os autos. Cáceres, 26 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001465-36.2017.8.11.0006. AUTOR: 

SINVALDO BATISTA DA SILVA RÉU: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS 

IMPORTACOES Vistos, etc... Trata-se de Ação de Usucapião ordinária 

proposta por Sinvaldo Batista da Silva em face de Imobiliária Assunção 

Imóveis Ltda. Aduz, em síntese, ser legítimo possuidor de um imóvel 

localizado nesta cidade, sendo um lote de terreno urbano com área de 

360m² extraída de uma área maior registrada sob a matrícula de nº 11.221, 

lote 03, quadra 40, localizado na Rua dos Camelos, Bairro Nova Era, nesta 

cidade. Ressalta que passou a exercer a posse do imóvel tão logo ter feito 

sua aquisição junto à Requerida, no ano de 2003. Afirma que a posse é 

exercida há mais de 14 anos de forma contínua, incontestada, com justo 

título e de boa fé. Após tecer suas razões de fato e direito, requereu a 

procedência da demanda para com o reconhecimento do direito de 

usucapião sobre o imóvel objeto dos autos com a transferência de domínio 

em seu favor. Com a inicial, juntou documentos de id. 4988835 a id. 

4989241. As Fazendas Públicas da União, Estado e Município foram 

devidamente notificadas (ids.). Foi publicado edital de citação para 

terceiros interessados (id. 5036816). O confinante do imóvel foi 

devidamente citado (id. 5035558 e id. 5477926), contudo deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. A requerida foi citada 

por edital (id. 13152926) e não apresentou defesa (id.13536869), motivo 

pelo qual lhe foi nomeada a Defensoria Pública como Curador Especial 

(id.13112299), que apresentou contestação por negativa geral id. 

13796883. Foi determinada a realização de audiência de instrução e 

julgamento (fl. 71), realizada no dia 09/11/2017, na qual foi colhido o 

depoimento de duas testemunhas (fls. 77/80). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida–se de Ação de Usucapião proposta por Maria Páscoa Geraldes 

Penha em face de Espólio de Saturnino Vitório da Silva e Anette Siqueira 

da Silva na qual requer a declaração do domínio por meio de Usucapião. A 

Usucapião é a forma de aquisição originária da propriedade, assegurado 

por lei, servindo ao autor para obtenção de declaração da posse sobre 

determinado bem, posse esta que, aliada aos demais requisitos legais, 

confere-lhe o direito ao domínio sobre este mesmo bem. Para que ocorra a 

usucapião ordinária é necessária à comprovação dos requisitos exigidos 

pelo artigo 1.242 do Código Civil, o qual dispõe: Art. 1.242. “Adquire 

também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.” 

Deste modo, segundo os requisitos contidos no art.1242 do CC, o 

Requerente deverá comprovar: a) posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

exercida com intenção de dono; b) decurso do tempo de dez anos, que 

excepcionalmente reduzir-se-á 05 anos, se o imóvel houver sido adquirido 

onerosamente e cujo registro foi cancelado, desde que o possuidor tenha 

nele sua morada ou nele tenha realizado investimentos de interesse social 

ou econômico; c) justo título; d) boa fé. No entanto, antes da análise dos 

requisitos da Usucapião, resta nos atentarmos ao teor do artigo 2.028 do 

Código Civil, o qual prevê: “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, 

quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada”. Ou seja, serão utilizados os prazos do Código Civil de 1916 

quando o Código atual os reduziu e, se na data da sua entrada em vigor 

(01/01/2003), já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada. O art. 551 do Código Civil de 1916 previa um 

prazo de 10 anos para declaração da usucapião, vejamos: Art. 551. 

Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por 10 (dez) anos entre 

presentes, ou 15 (quinze) entre ausentes, o possuir como seu, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé. (Redação dada pela Lei nº 

2.437, de 7.3.1955). Parágrafo único. Reputam-se presentes os 

moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município 

diverso. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955). Assim sendo, 

como não houve redução do prazo estabelecido pela lei anterior (art. 551, 

CC/1916), tendo em vista que permanece o prazo de 10 anos no atual 

Código Civil (art. 1242, CC), este é o prazo a ser utilizado no presente 

caso. No caso dos autos, todos os requisitos ficaram satisfatoriamente 

demonstrados, sendo que a prova documental acostada leva a percepção 
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da posse exercida pelo Autor. Explico: O contrato de compra e venda 

acostado no id. 4988934 demonstra a aquisição do imóvel, qual seja, lote 

03, quadra 401, com área de 360m², localizado na Rua dos Camelos, 

Bairro Nova Era, tendo como vendedora a Requerida, no ano de 2003. 

Outrora, as faturas de energia elétrica acostadas nos ids., juntamente com 

a declaração de posse acostada pelo confinante do imóvel, confirmam o 

exercício de posse do Autor sobre a área em questão, uma vez que as 

faturas demonstram o consumo de energia elétrica pelo Autor no imóvel 

desde o ano de 2008, e a declaração reforça as alegações iniciais de 

posse desde à época da aquisição do lote (2016 – 2003 = 13 anos). Os 

documentos demonstram, ainda, a continuidade do exercício de posse 

pelos anos subsequentes (2010,2011, 2013, 2017). Ademais, o Autor 

acostou imagem que comprova que se utiliza do local como moradia, tendo 

realizado construção no lote (id. 4989130). A certidão de matrícula do 

imóvel registrado sob o nº 11.221, expedida em janeiro de 2017, reforça 

as alegações do Autor, pois indica que o imóvel em questão possui 360m², 

sendo extraído da referida área maior (nº11.221), apontando as mesmas 

características descritas no contrato de compra e venda, quais sejam: 

Bairro Nova Era, Lote 03, quadra 40, área de 360m², Frente 12,0, limitando 

com a Rua 24. Fundos 12,00, limitando com lotes 06 e 07, Lado direito 

30,00, limitando com lote 04, lado Esquerdo 30,00, limitando com lote 02. 

(ids. 4988934 e 4989149). No mais, foram cumpridos todos os requisitos 

inerentes ao procedimento, não havendo qualquer óbice para a 

procedência do pedido, a saber: Citado, o confrontante não veio a Juízo 

trazer impedimento para a procedência do pedido, inclusive atestando a 

posse do Autor sobre o imóvel (id. 4988945). Notificadas (ids. 5603120 

560312 e 5603123), as Fazendas Públicas da União, do Estado e Munícipio 

não apresentaram impugnação. Ademais, a Requerida, citada por edital 

(id.12152926), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação 

(id.13536869), ocasião que lhe foi nomeado Curador Especial que 

contestou por negativa geral (13796883). Assim, restaram demonstrados 

os pressupostos da usucapião ordinária, tendo a parte Autora 

comprovado exercer a posse do imóvel em questão de forma mansa, 

pacífica, ininterrupta, com animus domini, durante o lapso do período 

necessário para a usucapião ordinária, fato que se deu de forma contínua 

e incontestada, não tendo havido, no período, qualquer intermitência ou 

solução de continuidade no gozo regular do imóvel. Deste modo, deve ser 

julgado procedente o pedido inicial para declarar a aquisição do imóvel por 

usucapião ordinária pelo prazo de 10 (dez) anos. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I e III, 

alínea "a" do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECLARANDO o domínio do Autor sobre o imóvel indicado na inicial, 

qual seja, um lote de terreno urbano localizado com área de 360m², Lote 

03, quadra 40, localizado na Rua dos Camelos, Bairro Nova Era, parte de 

uma área maior, registrada sob a matrícula de nº11.221, no Cartório de 

Primeiro Oficio desta cidade, sob o livro 2 – H – 1, FLS. 163, tendo como 

medidas 12,00 m de frente limitando com a Rua 24 (Rua dos Camelos), ao 

fundo 12,00 m limitando com os lotes 06 e 07, no lado direito, 30, 00 m 

limitando com o lote 04, e do lado esquerdo 30,00 limitando com o lote 02, 

devendo ser realizada a abertura de matrícula individual ao imóvel em 

questão considerando as medidas indicadas. Deixo de condenar a 

Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deu 

causa ao ajuizamento da ação. Sem custas, considerando que o 

requerente é beneficiário da gratuidade da justiça (id. 4992191), sendo 

extensível aos atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE 

NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS 

RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. 

PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida 

pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à 

atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não 

ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os 

"reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela 

expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira 

certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 

5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 

11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7)RELATORA:MINISTRA 

ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI 

ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) 

RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS 

TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES 

XAVIER INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido” Transitada em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, determinando que 

se proceda com o registro da sentença à margem da matrícula de nº 

11.221, a fim de se dar pleno conhecimento da declaração de domínio 

sobre a área de 360 m² a ser destacada da área maior da referida 

matrícula, bem como para que proceda com a abertura da matrícula do 

imóvel objeto da lide, com área de 360m², 12,00 m de frente limitando com 

a Rua 24 (Rua dos Camelos), ao fundo 12,00 m limitando com os lotes 06 e 

07, no lado direito, 30, 00 m limitando com o lote 04, e do lado esquerdo 

30,00 limitando com o lote 02 em nome de SINVALDO BATISTA DA SILVA. 

Após, arquivem-se os autos. Cáceres, 26 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002160-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA, JOSE DE ASSIS PINTO 

DE MIRANDA, MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA, RONALDO DO 

NASCIMENTO MIRANDA EXECUTADO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos 

etc. Cuida-se de processo na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde 

figura como exequentes VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA e OUTROS e 

executada BRADESCO SEGUROS S/A. Conforme se nota no processo, a 

dívida encontra-se satisfeita em decorrência de diligência realizada por 

meio do sistema BACENJUD. E em razão disto, a parte credora solicitou a 

extinção do processo. Pois bem! Em que pese a última publicação lançada 

na plataforma PJE ter constado no sistema o prazo de 15 (quinze) dias. 

Conforme a legislação processual o prazo para que a parte formule sua 

defesa em relação à indisponibilidade financeira via diligência online 

(BACENJUD) é de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 854, §3° do 

Código de Processo Civil. Não obstante, não há que se falar em prejuízos 

à defesa do executado, pois conforme certidão emitida no id. 14341000 - 

Pág. 1 tanto a parte devedora foi intimada pessoalmente, como seu 

Advogado, em momento anterior, em relação a mesma decisão, e que o 

prazo para manifestação já decorreu, de modo que o exercício do 

contraditório foi plenamente, e até demasiadamente, observado neste 

feito. Sendo assim, acolho o requerimento formulado no id. 13774503 de 

modo que deverá ser expedido os alvarás eletrônicos para levantamento 

da quantia constrita nos autos, conforme ali solicitado. Em suma, 

CONVERTO a INDISPONIBILIDADE DE VALORES ocorrida no id. 13543508 

em PENHORA conforme o que dispõe o art. 854, §5° do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, como não houve o exercício do direito de 

defesa pela parte executada com relação a quantia constrita no processo, 

e já estando a mesma vinculada em conta judicial (id. 13849873 - Pág. 1), 

havendo ainda manifestação de satisfação pela parte credora (id. 

13774503) a qual, em razão dos valores vinculados ao processo já 

solicitou a extinção da obrigação, não resta outra medida senão a extinção 

da execução. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 924, II do 
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Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Seguem em 

anexo os alvarás, destacando que por conta dos rendimentos advindos 

após o bloqueio, procedi a liberação proporcional para cada beneficiário. 

Custas como anotado na sentença - devido pela Executada. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal e cumpridas às formalidades, arquive-se. 

Cáceres/MT., 26 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006124-88.2017.8.11.0006. AUTOR: 

KAMYLLA ALVES CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc Kamylla Alves Cruz, qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de cobrança de seguro 

DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa, recebeu 

indenização no valor de R$2.362, 50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), no entanto, defende que faz jus à 

complementação no importe de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Juntou os documentos (id. 10185968 a id. 

10186093). Realizada audiência concentrada, as partes não chegaram a 

um acordo (id. 11795190). Na oportunidade, a Autora foi submetida à 

avaliação médica, sendo o laudo anexado no id. 11795158. A Requerida 

apresentou defesa (ids. 11673092), requerendo, preliminarmente a 

extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação por 

ausência de interesse de agir em razão do pagamento realizado na esfera 

administrativa. Defende que, em razão do pagamento, houve quitação pela 

e integral da indenização. No mérito, em resumo, defende a improcedência 

do pedido e refuta a necessidade de complementação, uma vez que a 

indenização teria obedecido ao grau de extensão da lesão e em 

observância à tabela anexa à legislação pertinente. A parte Ré 

manifestou-se concordando com a avaliação médica realizada (id. 

12003556), reiterando o pedido de improcedência da demanda. A autora 

deixou de apresentar impugnação e de se manifestar quanto ao laudo 

pericial (id. 12475778). Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de 

seguro DPVAT proposta por Kamylla Alves Cruz em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Sena qual se discute se há valor remanescente 

relativo a indenização de seguro obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga a 

Autora. Refuto a alegada ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda 

que tenha ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga. Portanto, tenho que o interesse da autora 

resta configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. Assim, refuto a preliminar de ausência de interesse de agir e 

passo a análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a 

qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que 

visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que a Autora foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram o boletim de ocorrência e documentos médicos acostados 

nos ids. 10186014 e 10186067 que indicam o atendimento médico da 

Autora com lesões na data do acidente, em razão de uma queda de uma 

motocicleta por ter atingido um animal na pista. Não obstante, a própria 

avaliação médica aponta que a lesão é decorrente de acidente de trânsito 

com veículo automotor. Deste modo, restou evidenciado o nexo de 

causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima. Não 

obstante, as partes não divergem quanto a ocorrência do acidente e 

lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já efetuado pagamento de 

valor relativo à indenização do seguro obrigatório na esfera administrativa. 

Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via 

administrativa, uma vez que a Autora entende fazer jus a complementação 

do valor recebido, enquanto a Ré defende que houve quitação da 

indenização e que esta teria sido paga proporcionalmente à extensão da 

lesão sofrida. Pois bem, a vítima foi submetida à avaliação médica 

conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. 

George S. Alvez Lima cujo laudo foi acostado no id. 11795158. Referido 

laudo constatou que a fratura da Autora culminou em invalidez permanente 

parcial incompleta em razão de dano anatômico e/ou funcional em membro 

superior, de natureza leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por 

cento). Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, 

vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a 

existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que desabone o 

laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a avaliação. 

Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova documental dos, 

extrai-se que a vítima apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

de natureza média, na proporção de 25% do segmento. Assim sendo, 

cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 

11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 
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considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores...”, que garante uma indenização de até 25% 

do valor máximo segurado. Como no caso houve dano parcial incompleto 

de natureza leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento), o 

valor indenizatório a que faz jus a vítima - Autora é R$2.362, 50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando o 

seguinte cálculo: 13.500/100 x 70% = 94,50 x25%= 2.362,50. No entanto, 

extrai-se dos autos que a Autora recebeu o valor supracitado na esfera 

administrativa a título de pagamento da indenização do seguro obrigatório 

(id. 11673100), de modo que inexiste valor remanescente a ser pago ao 

mesmo, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido exordial, e em virtude da sucumbência, condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 

do CPC. Todavia, como a Autora é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 

10196285), a exigibilidade do crédito deverá ficar suspensa, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo com a baixa do processo com as formalidades devidas. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006124-88.2017.8.11.0006. AUTOR: 

KAMYLLA ALVES CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc Kamylla Alves Cruz, qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de cobrança de seguro 

DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa, recebeu 

indenização no valor de R$2.362, 50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), no entanto, defende que faz jus à 

complementação no importe de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Juntou os documentos (id. 10185968 a id. 

10186093). Realizada audiência concentrada, as partes não chegaram a 

um acordo (id. 11795190). Na oportunidade, a Autora foi submetida à 

avaliação médica, sendo o laudo anexado no id. 11795158. A Requerida 

apresentou defesa (ids. 11673092), requerendo, preliminarmente a 

extinção do feito sem resolução do mérito por carência da ação por 

ausência de interesse de agir em razão do pagamento realizado na esfera 

administrativa. Defende que, em razão do pagamento, houve quitação pela 

e integral da indenização. No mérito, em resumo, defende a improcedência 

do pedido e refuta a necessidade de complementação, uma vez que a 

indenização teria obedecido ao grau de extensão da lesão e em 

observância à tabela anexa à legislação pertinente. A parte Ré 

manifestou-se concordando com a avaliação médica realizada (id. 

12003556), reiterando o pedido de improcedência da demanda. A autora 

deixou de apresentar impugnação e de se manifestar quanto ao laudo 

pericial (id. 12475778). Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de 

seguro DPVAT proposta por Kamylla Alves Cruz em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Sena qual se discute se há valor remanescente 

relativo a indenização de seguro obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga a 

Autora. Refuto a alegada ausência de interesse de agir da parte autora. O 

interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda 

que tenha ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga. Portanto, tenho que o interesse da autora 

resta configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. Assim, refuto a preliminar de ausência de interesse de agir e 

passo a análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a 

qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que 

visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que a Autora foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram o boletim de ocorrência e documentos médicos acostados 

nos ids. 10186014 e 10186067 que indicam o atendimento médico da 

Autora com lesões na data do acidente, em razão de uma queda de uma 

motocicleta por ter atingido um animal na pista. Não obstante, a própria 

avaliação médica aponta que a lesão é decorrente de acidente de trânsito 

com veículo automotor. Deste modo, restou evidenciado o nexo de 

causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima. Não 

obstante, as partes não divergem quanto a ocorrência do acidente e 

lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já efetuado pagamento de 

valor relativo à indenização do seguro obrigatório na esfera administrativa. 

Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via 

administrativa, uma vez que a Autora entende fazer jus a complementação 

do valor recebido, enquanto a Ré defende que houve quitação da 

indenização e que esta teria sido paga proporcionalmente à extensão da 

lesão sofrida. Pois bem, a vítima foi submetida à avaliação médica 

conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. 

George S. Alvez Lima cujo laudo foi acostado no id. 11795158. Referido 

laudo constatou que a fratura da Autora culminou em invalidez permanente 

parcial incompleta em razão de dano anatômico e/ou funcional em membro 

superior, de natureza leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por 

cento). Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, 

vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a 

existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que desabone o 

laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a avaliação. 

Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova documental dos, 

extrai-se que a vítima apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

de natureza média, na proporção de 25% do segmento. Assim sendo, 

cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 

11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 
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enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores...”, que garante uma indenização de até 25% 

do valor máximo segurado. Como no caso houve dano parcial incompleto 

de natureza leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento), o 

valor indenizatório a que faz jus a vítima - Autora é R$2.362, 50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando o 

seguinte cálculo: 13.500/100 x 70% = 94,50 x25%= 2.362,50. No entanto, 

extrai-se dos autos que a Autora recebeu o valor supracitado na esfera 

administrativa a título de pagamento da indenização do seguro obrigatório 

(id. 11673100), de modo que inexiste valor remanescente a ser pago ao 

mesmo, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido exordial, e em virtude da sucumbência, condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 

do CPC. Todavia, como a Autora é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 

10196285), a exigibilidade do crédito deverá ficar suspensa, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo com a baixa do processo com as formalidades devidas. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004231-62.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VANESSA LEITE DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião 

proposta por Vanessa Leite de Jesus em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Tramitando o feito, foi constatada a 

existência de irregularidade da representação da Autora, relativamente 

incapaz, sendo a regularização no prazo de 15 dias (id. 11388347). No 

entanto, decorrido o prazo estabelecido, a Requerente não cumpriu com a 

providência anotada (id. 12470663). É o breve relatório. Decido. De acordo 

com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o processo será 

extinto quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, é cediço 

que a regularidade na representação das partes é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, acarretando sua 

irregularidade em extinção do feito, sem resolução do mérito. Neste rumo, 

o artigo 76, §1º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que se o 

Autor não cumprir o despacho que determinar a regularização da sua 

representação processual o processo será extinto, in litteris: Art. 76. 

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, 

se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a 

providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído 

do processo, dependendo do polo em que se encontre. No caso em tela, 

observo que a Autora foi intimada para regularizar sua representação 

processual nos autos, devendo, para tanto, acostar procuração firmada 

por ela, tendo em vista se tratar de menor relativamente incapaz e constar 

dos autos tão somente procuração outorgada por seu representante. 

Contudo, a Requerente deixou transcorrer o prazo concedido sem levar à 

efeito a providência anotada (id. 12470663). Posto isto, em razão da falta 

de pressuposto de constituição e de prosseguimento válido e regular do 

processo, outra alternativa não resta senão julgar extinto o processo. 

Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 76, §1º, inciso I e 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos procedendo com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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GILBERTO JOSE DA COSTA (IMPETRANTE)

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (IMPETRANTE)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES/MT 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANA 

LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO, ANDERSON CARDOSO DE 

MELLO, ELEN SANTOS ALVES DA SILVA, GILBERTO JOSÉ DA COSTA, 

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE 

FARO e ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES, contra ato reputado ilegal 

do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA e do PREFEITO MUNICIPAL DE 

CÁCERES, concernente na supressão do pagamento dos valores 

referentes a honorários advocatícios do mês de maio/2018. Em sede de 

informações ao presente Mandado de Segurança, os impetrados 

pleitearam por juízo de retratação da decisão que concedeu a liminar ou, 

supletivamente, dilação de prazo para que o Município encaminhe projeto 

de Lei ao legislativo para suplementação orçamentária (ID. 13863672) Ao 

ID 13912599 os impetrantes manifestaram-se quanto às informações 

prestadas. Vieram os autos conclusos. Decido. Ao que se depreende do 

teor da Lei Complementar n.º 63/2006, os honorários advocatícios devidos 

aos procuradores são atinentes a ações judiciais ou extrajudiciais, 

inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a 

título de honorários advocatícios convencionados, fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados 

extrajudicialmente. A interpretação trazida aos autos pela autoridade 

coatora de que a verba honorária decorrente de ações extrajudiciais seria 

inconstitucional está consubstanciada em relatório subscrito por técnicos 

do Tribunal de Contas, no qual se consignou o seguinte: “70. A Lei 

Complementar Municipal n. 63/2006 em seu §1º, do artigo 1º, esclarece 

que tanto as ações judiciais quanto as extrajudiciais ensejam a cobrança. 

A primeira é prevista no Código de Processo Civil e pode ser destinado 

aos procuradores caso haja lei municipal. No entanto, a segunda é 

inconstitucional. 73. Por essas razões, não há justificativa prática para a 

concessão de honorários de sucumbência desde a inscrição da dívida 
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ativa, uma vez que esses atos são realizados em outra unidade da 

Secretaria de Fazenda e não pela Procuradoria.” Pois bem. Ocorre que 

não se está em questão por ora a constitucionalidade ou não da norma em 

comento, mas a omissão da Administração Pública em atuar de modo 

fundamentado. Do processo se infere que o Município de Cáceres deixou 

de proceder ao pagamento de verba prevista em lei sem mínima 

justificativa e questionada pelos impetrantes, em sede administrativa, 

silenciou. Se o Município de Cáceres entende inconstitucional a Lei em 

comento ou indevida a cobrança haveria que ingressar, como de rigor, 

com os meios judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para extirpação da 

norma vigente há 12 anos ou tomar providências para a lei ser revogada, 

o que parece não ter feito. Deixar simplesmente de cumprir a lei não a faz 

ser excluída do mundo jurídico ou retira-lhe os efeitos como pretende a 

autoridade coatora na espécie. Nesse sentido, o mesmo relatório do 

Tribunal de Contas a que faz referência a autoridade coatora aponta a 

necessidade de providência de natureza técnica: “78. Essa 

inconstitucionalidade deve ser reconhecida pelo Tribunal, uma vez que 

goza de presunção de legitimidade. A lei torna-se ato jurídico perfeito ao 

ser promulgada pelo Poder Executivo, portanto qualquer vício que no caso 

ocorreu em relação à competência para legislar deve ser reconhecido 

para que ela não mais tenha efeitos. (...)”. N´outro giro, a motivação e a 

publicidade dos fundamentos que justificam uma decisão do administrador 

público é fundamental para dar legitimidade e legalidade ao ato da 

Administração Pública e, consequentemente para possibilitar o efetivo 

exercício de direitos, sob pena de nulidade. De mais a mais, vê-se que há 

paralelos na legislação estadual (art. 120 da Lei Complementar Estadual 

111/02) e federal (art. 1.º do Decreto Lei 1.025/1969), com 

reconhecimento positivo pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“(...) Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a 

recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGAÇÃO NÃO 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGAMETNO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIMENTO DO DIREITO DISTINÇÃO ENTRE 

HONORÁRIOS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS JUDICIAIS CABIMENTO DA 

VERBA. I. É inegável que o pagamento de uma dívida importa seu 

reconhecimento, o qual foi expressamente mencionado na petição de fls. 

1326/1327, mediante a qual a Apelada requereu ao juízo de primeiro grau a 

desistência dos embargos à execução nº 1226128-7/2006, reconhecendo 

o direito sobre o qual se funda a ação, pugnando, desde já, pela sua 

homologação por este M.M. Juízo (grifo nosso). II. Por conseguinte, tem 

aplicação na espécie o art. 26 do Código de Ritos, segundo o qual Se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou 

reconheceu, sendo devidos, então, os honorários pretendidos pelo 

Apelante. III. Os honorários devidos pela cobrança do débito em dívida 

ativa referem-se às despesas com a apuração e cobrança da dívida ativa, 

razão pela qual seu valor é lançado na CDA, conjuntamente com os outros 

consectários legais. Por outro lado, os honorários devidos em sede de 

execução fiscal são aqueles devidos ao patrono da Fazenda, em razão 

dos esforços envidados no sentido de defender judicialmente a existência 

do crédito e de perseguir o seu pagamento. III. É notória a distinção entre 

as espécies de honorários, sendo ambos devidos no âmbito da execução 

fiscal, realidade reconhecida há muito pela jurisprudência pátria, uníssona 

em afirmar o cabimento das duas modalidades. IV. Diante de tais razões, 

conclui-se pelo cabimento dos patronos do Apelante no curso dos 

embargos à execução, os quais fixo, em face da complexidade da causa, 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim 

entendido aquele reconhecido pela Apelada, objeto, portanto, de 

pagamento. RECURSO PROVIDO. Foram opostos embargos de declaração, 

aos quais foi negado provimento. O recurso busca fundamento no art. 

102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos 

arts. 5º, XXXV e LIV; 6º; 37; 93, IX; 150, I, III, b, e IV, todos da Carta. 

Sustenta, em síntese, que, no momento da quitação e extinção do crédito 

tributário, além de pagar o imposto lançado, pagou também 20% sobre o 

valor do imposto, porcentagem que se refere aos honorários 

sucumbenciais. Assim, ao exigir um novo pagamento de honorários 

advocatícios, a decisão culminou por ofender o princípio constitucional da 

legalidade. A pretensão não merece acolhida. Verifico, inicialmente, que a 

questão relacionada aos honorários no âmbito do Refis não encontra 

ressonância constitucional. Ademais, o acórdão recorrido foi claro ao 

reconhecer que não há bis in idem na hipótese, na medida em que estão 

sendo cobradas verbas dotadas de natureza diversa. Com efeito, os 

honorários devidos pela cobrança do débito em dívida ativa referem-se às 

despesas com a apuração e cobrança da dívida ativa, razão pela qual seu 

valor é lançado na CDA, conjuntamente com os outros consectários 

legais. Por outro lado, os honorários devidos em sede de execução fiscal 

são aqueles devidos ao patrono da Fazenda, em razão dos esforços 

envidados no sentido de defender judicialmente a existência do crédito e 

de perseguir o seu pagamento. Não obstante, consigno que o Supremo 

Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da 

controvérsia referente à violação aos princípios do contraditório, da ampla 

defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o 

julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação 

de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar 

Mendes). Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o 

Plenário deste Tribunal tem o entendimento no sentido de que as decisões 

judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que 

contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 

791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Diante do exposto, com base 

no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. 

Brasília, 06 de março de 2015. (Ministro Luís Roberto Barroso Relator. 

Processo AgR ARE 850622 BA - BAHIA 0132968-69.2006.8.05.0001 

Partes AGTE.(S) : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, AGDO.(A/S) : 

ESTADO DA BAHIA Publicação DJe-049 13/03/2015 Julgamento 6 de 

Março de 2015 Relator Min. ROBERTO BARROSO jusbrasil.com.br 9 de 

Julho de 2018 Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO : AgR ARE 850622 BA - BAHIA 

0132968-69.2006.8.05.0001.) – destacou-se. Pontue-se, alfim, que as 

questões suscitadas pela Administração Pública afiguram-se relevantes e 

propicias a debate, porém não é tema a ser tratado por omissão e/ou de 

forma inaugural em sede de informações de mandado de segurança, mas 

por instrumentos próprios postos a disposição do ente público. Isso posto, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) INDEFERIR o pleito pelos 

fundamentos apontados; b) CONCEDER o prazo de 15(quinze) dias para a 

municipalidade cumprir a liminar, sob pena das sanções cominadas na 

decisão retro; c) Cumpra-se integralmente a decisão retro; d) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002555-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RODRIGUES ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

WILLIAM CEZAR NONATO DA COSTA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

VIVIAN RODRIGUES ALVES contra ato do Sr. WILLIAM CEZAR NONATO 

DA COSTA, Assessor Especial de Assuntos Jurídicos da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, no qual impugna o indeferimento do seu pedido de 

transferência. Segundo noticia, a impetrante é filha do Sargento Ivan 

Gusmão Alves, integrante do Corpo de Bombeiros, que foi transferido da 

cidade de Cuiabá para esta de Cáceres. Ocorre que a autora cursa a 

Faculdade de Medicina junto a UNINOVE, em São Paulo, e pretende a 

transferência para a Faculdade de Medicina da UNEMAT. Entretanto, a 

instituição de ensino indeferiu o pedido administrativo, ao fundamento que 

a requerente reside em São Paulo, não havendo ausência de interrupção 

ou descontinuidade dos estudos, razão pela qual a impetrante se volve 

perante este Juízo. Documentos em anexo à exordial. Despacho inicial. 

Informações prestadas no sentido de denegação da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em 

primeiro, observo que ainda que a parte apontada por coatora seja 

ilegítima, a UNEMAT apresentou-se na lide e protocolou sua defesa, 

estando superada a questão da ilegitimidade. No mérito, versam os autos 

sobre pedido de concessão de liminar para assegurar a transferência da 

impetrante VIVIAN RODRIGUES ALVES da faculdade de Medicina da 

UNINOVE/ SP para o de Medicina da UNEMAT, ao fundamento de que seu 

genitor foi transferido ex officio para esta cidade de Cáceres. Reporto-me 

ao pedido de liminar. A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 

7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 
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pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. – 

grifou-se. É caso de indeferimento da liminar pretendida por ausência de 

amparo legal. Sobre o tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

previu regra geral para a transferência de alunos entre Instituições de 

Ensino Superior, ao regulamentar o procedimento com o objetivo de evitar 

a burla ao processo vestibular, nos termos do art. 49 da Lei n.º 

9.394/1996: “Art. 49. As instituições de educação superior ACEITARÃO A 

TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS REGULARES, PARA CURSOS AFINS, NA 

HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE VAGAS, E MEDIANTE PROCESSO 

SELETIVO. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na 

forma da lei.” Observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

delegou ao legislador o dever de regulamentar por lei especial os casos de 

transferência de ofício, sendo esta E-X-C-E-Ç-Ã-O nos casos de 

transferência entre alunos de instituições de ensino superior, in verbis art. 

1º da Lei n.º 9.536/1997: “Art. 1º A transferência ex officio a que se 

refere o parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema 

de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de 

vaga, quando se tratar de SERVIDOR PÚBLICO federal civil ou militar 

estudante, ou eu dependente estudante, se requerida em razão de 

comprovada remoção ou TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO, que acarrete 

MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA O MUNICÍPIO ONDE SE SITUE A 

INSTITUIÇÃO RECEBEDORA, OU PARA LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA 

DESTA.” – grifou-se. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 

3324, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, sem redução de 

texto, assentando que a interpretação do disposto há de ser no sentido de 

encerrar a cláusula "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de 

ensino", e observar para a transferência a natureza privada ou pública da 

universidade de origem, viabilizando a matrícula na congênere. Em outras 

palavras, para fins de transferência pressupõe-se a observância da 

natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a 

congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de 

pública para pública - mostrando-se inconstitucional interpretação que 

resulte na mesclagem - de privada para pública. Nesse sentido, o art. 1º 

da Lei 9.536 /1997 exige, para que se proceda à transferência entre 

instituições de ensino superior, o cumprimento de três requisitos 

cumulativos: a) comprovação da remoção ex officio, com mudança de 

domicílio; b) qualidade de estudante do servidor (civil ou militar) ou de 

dependente seu; e c) congeneridade entre as duas instituições envolvidas 

(neste último caso, deve-se observar a interpretação conforme a 

Constituição , dada pelo STF na ADI 3.324/DF). Pois bem. No caso, à 

evidência não se verifica a congeneridade entre as instituições de ensino 

sub judicie, já que a autora estuda em universidade particular e pretende a 

transferência para instituição pública, o que é vedado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA DE 

UNIVERSIDADE — CÔNJUGE NÃO REMOVIDO DE OFÍCIO — 

INADMISSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA — 

INSTITUIÇÕES NÃO CONGÊNERES — IMPOSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.TEORIA DO FATO CONSUMADO — 

NÃO APLICAÇÃO. Não possui direito à transferência de universidade 

aquele cujo cônjuge tiver sido removido a pedido. A pretensão de se 

transferir para universidade estadual, quando matriculado em particular, 

não está em sintonia com o disposto no parágrafo único do artigo 49 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que a transferência de universidade somente é possível no caso 

de instituições congêneres. Ciente de que estava sujeita ao resultado da 

demanda, não pode a parte querer escudar-se na teoria do fato 

consumado para permanecer matriculada no curso em que foi colocada 

por força de decisão precária. Recurso não provido. (Ap 63022/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016). – 

destacou-se. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — POLICIAL — 

REMOÇÃO EX OFFICIO — CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL — 

LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS DE ACORDO COM A ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO ALCANÇADA — INSTITUIÇÃO PÚBLICA — 

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL Nº 9.394/1996 — 

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA APENAS PARA INSTITUIÇÃO 

CONGÊNERE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — 

APELADO NÃO REMOVIDO DE OFÍCIO — LOTAÇÃO ORIGINÁRIA NO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES — PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 

UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA SEM BENEPLÁCITO. O recorrido 

não foi inicialmente lotado na academia da Polícia Civil em Cuiabá. 

Submeteu-se simplesmente ao Curso de Educação Profissional, encerrado 

em novembro de 2008. Logo, não foi ele removido para o Município de 

Cáceres, mas, sim, ali lotado originariamente. Dessa forma, nenhum direito 

à transferência compulsória tem o apelado, muito menos direito líquido e 

certo a amparar o uso da ação constitucional. De outro modo, a sua 

pretensão de se transferir para universidade estadual, quando matriculado 

em universidade particular, não está em sintonia com o disposto no 

parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que somente é possível transferência 

compulsória, mesmo em caso de transferência de ofício, para instituição 

congênere, o que não ocorreu no caso em julgamento. Recurso provido. 

(Apelação / Remessa Necessária 113805/2012, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 28/01/2014, Publicado no DJE 13/02/2014). – destacou-se. Ademais, a 

função do benefício previsto no art. 1º da Lei 9.536 /1997 concedido aos 

servidores públicos e seus dependentes é a de assegurar a continuidade 

dos estudos no novo local em que irá exercer as suas atribuições. Na 

espécie, a transferência do pai da impetrante de Cuiabá para esta cidade 

em nada altera a continuidade de seus estudos de sua filha, já que, 

conforme narra a petição inicial, a parte autora estuda no Estado de São 

Paulo. Portanto, é juridicamente impossível garantir à impetrante vaga em 

instituição superior de ensino público, vez que não encontra respaldo 

legal, e eventual deferimento do pleito configuraria burla ao processo 

vestibular consubstanciando em inobservância do princípio constitucional 

da isonomia. A Constituição da República há de ser interpretada 

sistematicamente, e, se é certo que a CR/88 assegura a educação como 

direito de todos a dever do Estado (art. 205), não é menos certo que a 

mesma Carta estatui, como princípio básico para a ministração do ensino, 

a igualdade de condições para o acesso a permanência na escola (art. 

206, I) e a autonomia universitária (art. 207). Neste contexto, a Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso todos os semestres lança edital 

de processo seletivo para ingresso em seus quadros estudantis, de modo 

a evitar favoritismos em atenção estrita aos princípios da isonomia e da 

razoabilidade, vedando, ao certo, o acolhimento da tutela de urgência. 

Dessa forma, ausente ilegalidade a ensejar violação de direito líquido e 

certo da impetrante, já que a autoridade coatora seguiu o estabelecido nos 

ditames da Lei, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) Indeferir a liminar, 

forte no art. 7.º, III CPC; (b) Colha-se o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (c) Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres, 25 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003412-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 164.514,00 (cento e 

sessenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais), ao fundamento de 

que se trata de 40 (quarenta) vezes o valor cobrado pelos títulos 

protestados pelo ente público. Em que pese o alto valor atribuído à causa, 

o pedido indenizatório em voga, caso procedente, conforme reiterada 

jurisprudência sobre o tema, não excederá a quantia máxima de 60 

(sessenta) salários mínimos, equivalendo nos dias de hoje a R$ 57.240,00 

(cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais), o que torna este Juízo 

absolutamente incompetente. Nesse sentido: CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. (...) II. Incontroversa a inscrição do nome do recorrente 

em dívida ativa, ante a própria admissão do recorrido em sede de 

contrarrazões (CPC, Art. 374, III). III. Indenizado o sinistro (perda total do 

veículo objeto de roubo), a seguradora se subrroga na propriedade do 
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veículo, e passa a ser responsável pela baixa perante o DETRAN, bem 

como pelos débitos tributários incidentes sobre o bem. (CT, Art. 126, 

parágrafo único). Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 921301, 3ª Turma 

Cível, DJE 24.02.2016; TJDFT, Acórdão nº 925221, 2ª Turma Recursal, DJE 

21.03.2016; TJDFT, Acórdão nº 855641, 3ª Turma Recursal, DJE 

19.03.2015. Dessa forma, patente a falha na prestação do serviço da 

recorrida que culminou na inscrição indevida do nome do recorrente em 

dívida ativa. (...) Com relação ao quantum, em observância ao princípio da 

proibição de excesso, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da 

condenação, suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar 

enriquecimento indevido (não há evidências de que os fatos tenham 

causado reflexos mais gravosos e duradouros ao seio social, pessoal ou 

profissional do recorrente). (...) (TJ-DF 07205679820178070016 DF 

0720567-98.2017.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

13/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. 

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela 

União Federal, bem como Apelação Adesiva pela Parte Autora, em face da 

sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), em virtude de inscrição indevida do nome da Parte Autora. II. A 

simples inscrição indevida em dívida ativa é suficiente para caracterizar o 

dano e gerar direito à indenização. (...) IV. Danos morais reduzidos para 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se demonstra compatível com as 

circunstâncias observadas no caso em concreto e com o entendimento 

reiterado desta Turma em casos correlatos. (...) (TRF-2 - AC: 

201150010016319, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de 

Julgamento: 26/09/2012, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 04/10/2012). – grifou-se. Em outras palavras, não é possível 

atribuir-se valor à causa de forma aleatória e sem critérios, porquanto tal 

questão envolve a competência do Juízo e o princípio do Juiz Natural. 

Assim, altero o valor da causa de ofício para o valor máximo de R$ 

57.240,00 00 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais). É da 

jurisprudência sobre o tema: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10382150004507001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 10/12/2015 Ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL POR ERRO NA ATRIBUIÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS 

PEDIDOS - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - 

TEMA NÃO ABORDADO NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

-Não há inépcia da inicial por erro na atribuição do valor da causa quando 

tal valor é aferível mediante simples cálculo aritmético, podendo ser 

alterado de ofício pelo magistrado, mormente quando tal alteração sequer 

implica na necessidade de recolhimento de custas complementares. -A 

petição inicial não é inepta quando dela se extrai os fatos e fundamentos 

da lide e apresenta pedidos com ela compatíveis. -Temas de mérito não 

podem ser utilizados para embasar o indeferimento da inicial. -Se o tema 

relativo a existência de litisconsórcio passivo necessário não foi abordado 

pelo magistrado na decisão que determinou a emenda da inicial ele não 

pode ser utilizado para fundamentar a decisão que indeferiu a inicial. -Não 

se verificando a existência de inépcia na inicial é de se dar provimento ao 

recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. 

-Recurso provido. – grifou-se. Nestes termos, por se tratar de causa que 

possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do 

artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se reconhecer a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no 

AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 25 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no 

PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007341-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED HABIBUR RAHMAN 70143068121 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA YOKOHAMA QUEIROZ DE ARRUDA OAB - MT23423/O-O 

(ADVOGADO)

ANA LIGIA QUEIROZ DE ARRUDA OAB - MT23414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - Sr. Joao Carlos Souza de Abreu - 

Mat. 318218201 (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JAMSHED MIAH (TERCEIRO INTERESSADO)

 

AO AUTOR PARA, QUERENDO, CONTRARRAZOAR NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156873 Nr: 4605-37.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILCE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LEONILCE PEREIRA 

DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 413/417).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 410/411, bem 

como pugnou pelo indeferimento do pleito (fl. 420).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fl. 413, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 412;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142443 Nr: 229-42.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES PASSBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 128 de 705



Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por FABRICIO 

GONÇALVES PASSBERG contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização e equívocos nos valores 

utilizados como base dos cálculos homologados nos autos (fls. 137/149).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 133/135.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Acerca do equívoco alegado, o mesmo não deve prosperar na medida em 

que as atualizações foram realizadas nos moldes aplicados à Fazenda 

Pública, conforme fl. 125.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fls. 137/150, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 136;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163557 Nr: 833-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DOS SANTOS DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154506 Nr: 1919-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMILSON DA SILVA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela parte credora às fls. 89/92, 

os quais merecem acolhida, vez que foram elaborados conforme o 

Acórdão.

O executado devidamente intimado não se opôs aos referidos cálculos 

(fl.94 ).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados no valor de R$ 30.091,34 

(trinta mil, noventa e um reais e trinta e quatro centavos), SENDO: 

PRINCIPAL: R$ 27.355,76 e HONORÁRIOS: R$ 2.735,58;

b) Requisite-se diretamente o pagamento da RPV, forte no artigo 535, § 3º, 

inciso II do CPC, (Lei Municipal n.º 1.840/03) devendo o ente público em 10 

(dez) dias após o término do prazo consignado no artigo supracitado 

(sessenta dias), carrear nos autos o comprovante de pagamento do 

débito exequendo, sob pena de sequestro;

c) Expeça-se o precatório em favor da parte credora (Lei Municipal nº 

1.840/03), por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, forte no art. 535, §3º, I do CPC;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155367 Nr: 2881-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 235591 Nr: 4944-20.2018.811.0006

 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: HELEN KAREN SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Intimem-se as partes acerca do aporte dos autos neste juízo, bem como 

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, a fim de sanear o feito e, via de consequência, 

encaminhá-lo a fase instrutória, forte o art. 357, II, CPC;

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, CPC;

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, CPC;

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155509 Nr: 3044-75.2013.811.0006

 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): JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, 

SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A, FERNANDO CESAR ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PIMENTEL DOS 

SANTOS - OAB:31639/PR, EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - OAB:28224, 

GUYLBER A. RODRIGUES - OAB:60931/PR, HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 CERTIFICO que os requeridos José Eduardo Ramsay Torres e Sanetran- 

Saneamento Ambiental/AS apresentaram tempestivamente as contestação 

às fls. 284/295 e 296/315, respectivamente, contudo, o requerido 

Fernando Cesar Alves não foi citado conforme Certidão do Oficial de 

Justiça às fls. 329, sendo sua certidão de óbito juntada às fls. 305. Assim, 

amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO À PARTE AUTORA, para que, querendo, impugne as referidas 

respostas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153111 Nr: 357-28.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, PROCURADOR GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, impulsiono estes autos a fim 

de intimar as partes de que a audiência que ocorrerá na Vara Única de 

Rosário D'Oeste/MT, referente a carta precatória de número 

155-94.2018.811.0032 - código 79265, extraída dos autos em epígrafe, foi 

redesignada para o dia 02.08.2018, às 15h45min.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANA WALQUIRIA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 15:30 (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: 1001048-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/08/2018 Hora: 16:00(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERDIS AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 15:00(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: 1001049-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERNANDA GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012041-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 13325276

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-86.2018.8.11.0006

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:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 24 HORAS, 

ESCLAREÇA A DIVERGÊNCIA ENTRE O POLO PASSIVO INDICADO NA 

PETIÇÃO INICIAL E O CADASTRADO NO PROCESSO, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS PARA A 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-56.2018.8.11.0006

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CATIANE HERMOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (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: 23/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FELIPPE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GARCIA (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: 07/08/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LEITE DA SILVA PROFESSOR (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: 07/08/2018 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: 1001066-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA SABALA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 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: 1001067-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AGUILAR (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: 07/08/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE HURTADO DE CAMPOS (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: 07/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JIMY RAMOS VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1000961-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JIMY RAMOS VELASCO 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o requerente acerca do despacho de id. 12095714. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001288-38.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ERIKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser 

retirado no CDL), atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da 

ação. Tudo cumprido ou certificado o decurso de prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINE BOAVENTURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 Hora: 15:00(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: 1000921-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVAL ROSENDO DA SILVA (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: 07/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 07/08/2018 Hora: 17:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GARCIA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/08/2018 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: 1003377-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003377-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega que 

foi proprietário do veículo Parati, placas JYI 0684. Aduz ainda que em 

03/12/2013, procedeu a venda do automóvel para o requerido Lucas 

Gonçalves de Araujo. Em 10/07/2018 o requerente informa que que 

recebeu 2 comunicações de protesto referente inscrição em Dívida Ativa, 

relacionada a falta de pagamento do IPVA do veículo acima informado nos 

exercícios de 2015 a 2017. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do IPVA ao 
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requerente, referente aos exercícios de 2015 em diante, a exclusão do 

nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a suspensão dos 

protestos de títulos 2017343701 e 2017398177. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

de que o veículo fora comprado pelo Requerido Lucas Gonçalves de 

Araujo, conforme se depreende no documento de autorização para 

transferência de veículo de id. 14279856. Ainda, diante da situação em 

tela, resta configurado perigo na demora, pois, por omissão do comprador 

do automóvel, o requerente foi inscrito na Dívida Ativa, bem como seu 

nome inserido em protesto por dívida tributária ao qual não deu causa. 

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER 

A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade do 

IPVA ao requerente, referente aos exercícios de 2015 em diante, a 

exclusão do nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a 

suspensão dos protestos de títulos 2017343701 e 2017398177; c) Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das medidas acima, sob pena 

de responsabilização pelo crime de desobediência; d) Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da manifestação expressa da parte 

requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; e) Citem-se os 

requeridos da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; f) 

Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício desta Comarca para que cumpra a 

decisão acima exarada, no que concerne a suspensão dos títulos 

especificados; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003379-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ATAIL GONCALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003379-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL 

GONCALVES DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega 

que foi proprietário do veículo Saveiro, placas NPE 2575. Aduz ainda que 

em 15/04/2015, procedeu a venda do automóvel para o requerido Atail 

Gonçalves de Figueiredo. Em 10/07/2018 o requerente informa que que 

recebeu 1 comunicação de protesto referente inscrição em Dívida Ativa, 

relacionada a falta de pagamento do IPVA do veículo acima informado nos 

exercícios de 2016 e 2017. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do IPVA ao 

requerente, referente aos exercícios de 2016 em diante, a exclusão do 

nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a suspensão do 

protesto de título 2017415312. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela 

de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores de que o veículo fora comprado 

pelo Requerido Lucas Gonçalves de Araujo, conforme se depreende no 

documento de autorização para transferência de veículo de id. 14279856. 

Ainda, diante da situação em tela, resta configurado perigo na demora, 

pois, por omissão do comprador do automóvel, o requerente foi inscrito na 

Dívida Ativa, bem como seu nome inserido em protesto por dívida tributária 

ao qual não deu causa. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA ao requerente, referente 

aos exercícios de 2016 em diante, a exclusão do nome do autor na Dívida 

Ativa e Cadin, bem como a suspensão do protesto de título 2017415312; 

c) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das medidas acima, 

sob pena de responsabilização pelo crime de desobediência; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da manifestação 

expressa da parte requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; 

e) Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC; f) Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício desta Comarca para 

que cumpra a decisão acima exarada, no que concerne a suspensão do 

título especificado; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 25 

de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANCISCO DE SOUZA FARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 Hora: 15:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 07/08/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CHARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 07/08/2018 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: 1001057-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2018 Hora: 13:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA TRÊS IRMÃOS (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: 07/08/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 199012 Nr: 2873-16.2016.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Código: 199012

Vistos etc;

Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 15h00min, para a oitiva das 

testemunhas PM Mendes, Kleber Selasco Cebalho, Deivid Alexandre de 

Lima e Narciso da Silva Bispo, bem como o interrogatório do denunciado.

Saliento que as testemunhas de defesa deverão comparecer 

independente de intimação, conforme defesa preliminar de fls. 53/55.

Intime-se o denunciado e seu patrono.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201450 Nr: 4341-15.2016.811.0006

 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): ONEIDE MARIA GONÇALVES TESSINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Autos código 201450

Vistos, etc.

Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, determinando à Sra. Gestora Judicial 

as medidas necessárias à efetiva realização do ato.

Cite(m)-se o (a) Acusado (a), nos termos do artigo 66 e 68 da Lei n.º 

9.099/95, cientificando-o (a) de que deverá comparecer ao ato com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (§1.º do art. 78 da Lei n.º 9.099/95).

Intime-se a vítima e causídica da denunciada.

Ciência ao Ministério Público.

Indefiro o pedido de fls. 57/58, tendo em vista o art. 1.373, II, da CNGC, 

bem como a decisão exarada pela Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça nos autos CIA 

0124111-54.2015.8.11.0000.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003377-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 

DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega que 

foi proprietário do veículo Parati, placas JYI 0684. Aduz ainda que em 

03/12/2013, procedeu a venda do automóvel para o requerido Lucas 

Gonçalves de Araujo. Em 10/07/2018 o requerente informa que que 

recebeu 2 comunicações de protesto referente inscrição em Dívida Ativa, 

relacionada a falta de pagamento do IPVA do veículo acima informado nos 

exercícios de 2015 a 2017. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do IPVA ao 

requerente, referente aos exercícios de 2015 em diante, a exclusão do 

nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a suspensão dos 

protestos de títulos 2017343701 e 2017398177. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

de que o veículo fora comprado pelo Requerido Lucas Gonçalves de 

Araujo, conforme se depreende no documento de autorização para 

transferência de veículo de id. 14279856. Ainda, diante da situação em 

tela, resta configurado perigo na demora, pois, por omissão do comprador 

do automóvel, o requerente foi inscrito na Dívida Ativa, bem como seu 

nome inserido em protesto por dívida tributária ao qual não deu causa. 

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER 

A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 

e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade do 

IPVA ao requerente, referente aos exercícios de 2015 em diante, a 

exclusão do nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a 

suspensão dos protestos de títulos 2017343701 e 2017398177; c) Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das medidas acima, sob pena 

de responsabilização pelo crime de desobediência; d) Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da manifestação expressa da parte 

requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; e) Citem-se os 

requeridos da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; f) 

Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício desta Comarca para que cumpra a 

decisão acima exarada, no que concerne a suspensão dos títulos 

especificados; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003379-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ATAIL GONCALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003379-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES FERRO 
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DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIL 

GONCALVES DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega 

que foi proprietário do veículo Saveiro, placas NPE 2575. Aduz ainda que 

em 15/04/2015, procedeu a venda do automóvel para o requerido Atail 

Gonçalves de Figueiredo. Em 10/07/2018 o requerente informa que que 

recebeu 1 comunicação de protesto referente inscrição em Dívida Ativa, 

relacionada a falta de pagamento do IPVA do veículo acima informado nos 

exercícios de 2016 e 2017. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do IPVA ao 

requerente, referente aos exercícios de 2016 em diante, a exclusão do 

nome do autor na Dívida Ativa e Cadin, bem como a suspensão do 

protesto de título 2017415312. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela 

de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores de que o veículo fora comprado 

pelo Requerido Lucas Gonçalves de Araujo, conforme se depreende no 

documento de autorização para transferência de veículo de id. 14279856. 

Ainda, diante da situação em tela, resta configurado perigo na demora, 

pois, por omissão do comprador do automóvel, o requerente foi inscrito na 

Dívida Ativa, bem como seu nome inserido em protesto por dívida tributária 

ao qual não deu causa. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA ao requerente, referente 

aos exercícios de 2016 em diante, a exclusão do nome do autor na Dívida 

Ativa e Cadin, bem como a suspensão do protesto de título 2017415312; 

c) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento das medidas acima, 

sob pena de responsabilização pelo crime de desobediência; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da manifestação 

expressa da parte requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; 

e) Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC; f) Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício desta Comarca para 

que cumpra a decisão acima exarada, no que concerne a suspensão do 

título especificado; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 25 

de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FINAMOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001024-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO FINAMOR DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Infere-se dos autos que o 

Requerente foi intimado para emendar a inicial, porém cumpriu 

parcialmente o determinado, não juntando aos autos qualquer 

comprovante de que reside em fazenda localizada nesta Comarca, razão 

pela qual INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, 

sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

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

baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se 

o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000957-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA HURTADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimadr para emendar a inicial, 

porém não juntou o documento determinado, razão pela qual INDEFIRO a 

exordial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000959-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELLEN APARECIDA DOS 

SANTOS LOPES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi 

intimadr para emendar a inicial, porém não juntou o documento 

determinado, razão pela qual INDEFIRO a exordial. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 

20 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000974-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ESTER VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, tendo juntado consulta de 

SPC/Serasa retirado de site (sendo que o determinado era o extrato de 

balcão, a ser retirado no CDL), bem como conta de luz em nome de 

terceiro, ou seja, juntou documentos diversos, razão pela qual INDEFIRO a 

exordial. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a parte 
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requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215376 Nr: 3301-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES, 

AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Considerando que o réu Derick, encontra-se preso por outro processo, 

dada a informação acerca da impossibilidade da Cadeia Pública recambiar 

o preso até o Fórum, hei por bem redesignar a audiência de instrução para 

o dia 08 de novembro de 2018, às 14h00min.

 Saem os presentes intimados, bem como a ré Amanda Kess Aguilhera 

Pereira. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96550 Nr: 1613-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILCE MIRANDA CEBALHO BARBOSA, 

SANDRA RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER as 

acusadas RENILCE MIRANDA CEBALHO BARBOSA, brasileira, casada, 

professora, natural de Cáceres – MT, nascida aos 04/11/1972, filha de 

Benedito da Silva Cebalho e de Odete de Miranda Cebalho, residente a Rua 

dos Espinhais, nº 26, Bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres – MT e 

SANDRA RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL HAYASHIDA, brasileira, casada, 

professora, natural de Corumbá – MS, nascida aos 15/09/0963, filha de 

José Cabral e Dirce de Almeida Cabral, residente à Rua das Anhumas, nº 

95 ou 65, Vila Mariana, nesta cidade de Cáceres –MT, da imputação que 

lhes são irrogadas, o que faço com arrimo no Art. 386, VI, do Código de 

Processo Penal.Isento-as do pagamento das custas e despesas 

processuais. Com o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 560-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 (...)Assim sendo, INDEFIRO, os pedidos de reconhecimento de pena 

cumprida nas datas de 16/07/2013 à 07/04/2018 e 18/02/2009 à 

08/04/2009, pelos fundamentos acima elencados.Inexistindo novas 

alterações no cálculo de fls. 751, homologo o mesmo, devendo ser 

encaminhado atestado de pena a cumprir em favor do reeducando,Ciência 

ao Ministério Público e intime-se a defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228186 Nr: 12979-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 PROCESSO N.º 12979-03.2017.811.0006 - Cód. 228186

DATA: 25.7.18 HORÁRIO; Inicio: 14h30min. Término: 14h40min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciada: Cleonice Alves da Silva

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e a 

denunciada acompanhada de advogado. Ausente as testemunhas, as 

quais fora requisitadas equivocamente. As partes insistiram na oitiva das 

testemunhas. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: 

Ante insistência na oitiva das testemunhas, redesigno o ato para 

19/09/2018 às 15h20min. Intimem-se/ requisitem-se as testemunhas, bem 

como a ré. Cumpra-se. 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

 Márcio da Silva Almeida

advogado

Cleonice Alves

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 47/2018- DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora DÉBORA CRISTINA CAMPOS OLIVEIRA, técnica 

judiciária, matricula 4025, lotada nesta Comarca de Diamantino – MT, 09 

(nove) dias de Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 1990/1995, nos 

termos da Lei Complementar n ° 04 de 15/10/1990 do Estatuto dos 

Servidores Públicos, a serem usufruídos a partir do dia 02/08/2018 a 

10/08/2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 26 de julho de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 48/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. José Mauro Nagib Jorge - no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO que a servidora Débora Cristina Campos Oliveira 

(matricula 4025), Gestora Judicial Substituta da 1ª Vara Cível, estará 

afastada de suas funções por motivo de usufruto de 09 dias de licença 

prêmio;

Resolve:

DESIGNAR a servidora TATIANE DE SOUZA, Analista Judiciário - matrícula 

nº 32715, para exercer em substituição a função de Gestora Judicial, na 

1ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino-MT, pelo período de 

02/08/2018 a 10/08/2018, ocasião do usufruto de Licença Prêmio da 

Gestora Titular.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 26 de julho de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Edital
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 

288-28.2015.811.0005 CÓDIGO 97381 ESPÉCIE: Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução PARTE REQUERENTE: Geraldina Jonas 

Martins da Cruz e Valdete Lúcia Ferrari PARTE RÉQUERIDA: Virgirley 

Gomes da Silva INTIMANDO: Geraldina Jonas Martins da Cruz, brasileira, 

divorciada, RG 1243435-4 SSP/MT e CPF n. 800.154.921-68 e Valdete 

Lúcia Ferrari, brasileira, solteira, autonoma, RG 1257224 SSP/GO e CPF 

201.421.231-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS AUTORAS, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC). DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a 

inércia do advogado em dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 

63, intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado, bem como por 

edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.E, para 

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

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei.Diamantino - MT, 18 de junho de 

2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 1888-84.2015.811.0005 código 

100931 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: Lucien Fabio Fiel Pavoni 

PARTE REQUERIDA: Adair José Alves Moreira INTIMANDO(A, S): 

Exequente: Lucien Fabio Fiel Pavoni, Cpf: 63056909104, Rg: 847.948 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, advogado, 

Endereço: lugar incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO do 

EXEQUENTE acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).Eu, Marilza 

Aparecida Raimundo Kroling - Técneca Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 

29 de junho de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORIE ARIAS (AUTOR)

ANDRE LUIZ ARIAS (AUTOR)

LUIZ NEI ARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cosme de Tal (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000166-90.2018.8.11.0005. AUTOR: 

ANDRE LUIZ ARIAS, MARJORIE ARIAS, LUIZ NEI ARIAS RÉU: COSME DE 

TAL Vistos etc. O Meirinho noticia oposição de injustificada resistência ao 

cumprimento de mandado. Em razão do ocorrido, requisito ao comandante 

da Companhia de Polícia Militar de Diamantino força policial necessária 

para assegurar o regular cumprimento da determinação judicial. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO- LIMINAR 

DEFERIDA - ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL - ART. 842, §1º, do 

CPC - POSSIBILIDADE - ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Deve-se autorizar 

ao oficial de justiça o arrombamento e uso de reforço policial na busca e 

apreensão, diante da resistência ou inacessibilidade do veículo objeto da 

lide, nos termos do art. 842, §1º, do CPC.” (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0231.13.037002-7/001, Relato: Des. Marcos Lincoln, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, J: 03/06/0015, P: 10/06/2015). Oficie-se, observado o 

disposto nos itens 2.15.2 e 2.15.3 CNGCGJ. Às providências. Diamantino, 

25 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000811-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI VATTOS (REQUERENTE)

THALIA CAROLINE VATTOS (REQUERENTE)

MONICA IGNACIO VATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI OAB - MT25117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELITO BERNARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

celito liliano bernardi (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000811-18.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: GIOVANNI VATTOS, THALIA CAROLINE VATTOS, MONICA 

IGNACIO VATTOS REQUERIDO: CELITO BERNARDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CELITO LILIANO BERNARDI Vistos etc. 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 15:00 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, 26 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000826-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerri Schwade (RÉU)

Tirsa Leonila Schenkel de Bastiani (RÉU)

Clodoveu Antonio de Bastiani (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000826-84.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: CLODOVEU 

ANTONIO DE BASTIANI, TIRSA LEONILA SCHENKEL DE BASTIANI, GERRI 

SCHWADE Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Preceito 

Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLODOVEU ANTONIO DE 

BASTIANI, TIRSA LEONILA SCHENKEL DE BASTIANI e GERRI SCHWADE, 

todos qualificados nos autos. Alega que a fazenda Bom Jesus conta com 
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uma área de 929,6083 hectares, matriculados sob o n°. 22.923 e 32.450 

do CRI de Diamantino na zona rural de Diamantino, figurando como 

proprietários Clodoveu Antonio de Bastiani, Tirsa Leonila Schenkel de 

Bastiani. Assevera que o referido imóvel conta com uma lavoura de 181 

hectares, destinada ao plantio de soja e milho explorado por Gerri 

Schwade, mediante contrato de arrendamento. Informa que os fiscais da 

SEMA verificaram a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, 

independentemente de grau toxicológico e periculosidade ambiental. 

Afirma que a atividade desempenhada pelos requeridos foi flagrada pelos 

fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente como não sustentável, 

em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção 

Ambiental Nascentes do Rio Paraguai. Afirma que foi instaurado inquérito 

Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do 

Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade 

econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de 

conservação. Todavia, aduz que não houve êxito nas tratativas 

empreendidas para regularizar a exploração do imóvel. Assevera que 

diante da falta de regularização da exploração dos imóveis, os requeridos 

devem ser responsáveis civilmente, em razão do prejuízo causado ao 

meio ambiente, por não observar as regras que condicionam o exercício 

da atividade poluidora nas dependências da APA Nascentes do Rio 

Paraguai. Requereu a antecipação de tutela para que imediatamente os 

requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação 

dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que 

sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por descumprimento de 

vários itens, quais sejam: Observar no controle de pragas e doenças, os 

princípios do Manejo integrado de pragas e doenças das culturas, com a 

recomendação prioritária de uso de produtos biológicos ou específicos 

para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para 

inimigos naturais e polinizadores; Apenas autorizar, armazenar ou realizar 

a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, 

utilizando princípios ativos conforme bula do produto e observando as 

recomendações técnicas para aplicação; Não aplicar os agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; 

Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e 

reserva legal florestal; Não autorizar ou realizar a aplicação aérea de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos , seus componentes e afins; Não 

permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da 

aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e 

afins; Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, 

animais e pessoas que não estejam com EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual; Evitar o contato dos moradores com a área de aplicação de 

agrotóxicos, guardando distância mínima de 300 metros de povoações, 

cidades, vilas, bairros, escolas rurais e agrupamento de animais; Não 

autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins em uma faixa de 200 metros de 

mananciais de captação de água para abastecimento da população e 

nascentes; Não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em uma 

faixa de 200 metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d´água 

compreendidos na propriedade rural; Utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e 

prestadores de serviços; Apenas contratar prestadores registrados 

perante o INDEA, no caso de utilização de pessoas físicas ou jurídicas na 

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins; Não promover a captação de água com 

equipamento destinado a pulverização de agrotóxicos, fertilizantes 

químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d´água, 

represas e lagos; Identificar e sinalizar a área em que houve aplicação de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins; Respeitar o 

prazo de restrição de 24 horas de reentrada de animais e pessoas nos 

locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, 

seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando 

Equipamentos de Proteção Individual; Promover a destinação 

ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, 

fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade 

vencido. Pugnou que na área sediada nas dependências da Área de 

Proteção Ambiental (APA) nascentes do Rio Paraguai deverá ser ajustada 

a sua atividade econômica, da seguinte forma: No que pertine aos 

agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, deverá ser 

vedada a sua utilização nos produtos que apresentem alta persistência ou 

alta toxicidade para microorganismos aquáticos, quando mencionado no 

rótulo ou bula do mesmo; No prazo de 02 (dois) anos inicie a utilização 

exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – Faixa Verde) e cujo 

potencial de periculosidade ambiental também se limite a classe IV; Caso 

não haja sucedâneo na classe inferior, admitir-se-á armazenamento e 

utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins 

da classe toxicológica III e de periculosidade ambiental da classe III, para 

preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os 

setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, contando com a receita e documento subscrito por Engenheiro 

Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT; Deverá ser proibida, nas áreas 

em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, o 

plantio de organismos e atividades de liberação planejada; Nas áreas em 

que há lavoura com transgenia, em até 02 (dois) anos interrompa seu 

plantio, sujeitando a pena de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

por hectare plantado. Requereu que no prazo de 01 (um) ano, apresente 

licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva 

renovação, acaso vencida: Do depósito de defensivos agrícolas e de 

atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para 

aplicação de agrotóxicos nas lavouras; A licença deverá ser apresentada 

no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na 

propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, indicando o local em que se 

encontram sediados os depósitos de defensivos agrícolas e a atividade de 

lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para aplicação de 

agrotóxicos nas lavouras; A respectiva mudança em relação à área da 

lavoura; A identificação do responsável pela propriedade em que se 

encontram sediada tais instalações; Comprovar a anuência do órgão 

ambiental licenciador com tal medida; Se por qualquer motivo não faça uso 

de tais instalações, deverá apresentar justificativa, subscrita por 

Engenheiro Agrônomo, habilitado perante o CREA/MT, no prazo de 01 (um) 

ano sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Recebo a inicial, 

concedendo desde já prioridade em sua tramitação e, nos termos do 

Provimento 50/2008 CGJ, determino que a Escrivania proceda com a sua 

identificação para o cumprimento dos atos. O Requerente postula pela 

antecipação de tutela para que os Requeridos atendam às precauções 

genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e 

afins relacionadas nos itens 3.1.1 à 3.1.17, mas não logrou êxito, pelo 

menos nesta seara de cognição sumária, em demonstrar que os 

Requeridos desobedecem tais premissas, não demonstrando, inclusive, 

que as premissas ali elencadas (itens 3.1.1 à 3.1.17) são legais e vigentes 

e, portanto, de atendimento obrigatório. Com relação ao item 3.2, que trata 

do ajuste da atividade econômica no que tange a vedação de utilização de 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins nas dependências da APA 

Nascentes do Rio Paraguai, o pedido antecipatório da tutela se mostra 

incabível, uma vez que no artigo 14 da Lei 9.985/2000, que Regulamenta o 

art. 225, § 1º, I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o SNUC - 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, há a 

inserção da APA no grupo das Unidades de Uso Sustentável. Não 

bastasse, a legislação Estadual, no Decreto 568, de maio de 2016, que 

alterou o 35 da Lei 1.651 de março de 2013, adicionou o parágrafo único 

que dispõe que “nas unidades de conservação de uso sustentável e em 

outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, 

deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos 

recursos naturais e a consoante diminuição na utilização de agrotóxicos. 

Com relação à alegação de que está havendo nas áreas mencionadas a 

plantação de organismo geneticamente modificado, merece registro o fato 

de que não há na legislação Pátria nenhum dispositivo que proíba sua 

utilização em APA´s, sendo que o artigo 1º da lei 11.460/2007 - que dispõe 

sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de 

conservação; acrescenta dispositivos à Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000, e à Lei no 11.105, de 24 de março de 2005; revoga dispositivo da 

Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003; e dá outras providências - é 

bastante claro ao estabelecer tal proibição apenas para as unidades de 

conservação e reservas indígenas, liberando as áreas de proteção 
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ambiental de forma explícita. Vejamos: “Art. 1o Ficam vedados a pesquisa 

e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas 

e áreas de unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção 

Ambiental.” Conforme alegações do próprio Requerente, os Demandados 

vem desempenhando suas atividades econômicas na propriedades em 

tela, pelo que, ao menos por ora, parece que estes devem possuir as 

autorizações legais para o desenvolvimento de tais atividades, não 

justificando determinar a apresentação de licença até então não exigida. 

Ademais, são várias as ações interpostas pelo Requerente em face de 

proprietários inseridos na APA Nascentes do Rio Paraguai, que 

certamente apresentam realidades diferentes que apenas serão 

elucidadas com a instauração do contraditório. Cumpre considerar que os 

Requeridos, em todas as Ações Civis intentadas pelo Requerente, 

desenvolvem atividade econômica na APA em questão há várias décadas, 

sendo estes responsáveis pela geração de grande parte do emprego e 

renda do Município de Diamantino e região, restando evidente que a 

concessão da liminar pleiteada poderá trazer prejuízos de grande monta a 

esta região, pois inviabilizaria a continuidade das atividades econômicas. 

Ante o exposto, postergo o exame da tutela antecipada para momento 

posterior a formação do contraditório, determinando desde já a citação 

dos Requeridos, nos termos do pedido inicial, bem como a intimação do 

Estado de Mato Grosso, conforme também postulado. Às providências. 

Diamantino, 26 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000827-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTUNES BASILIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000827-69.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MARIO 

ANTUNES BASILIO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Preceito 

Condenatório c/c Pedido Liminar ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIO ANTUNES BASÍLIO, 

ambos qualificados nos autos. Alega que o imóvel de propriedade de Mario 

Antunes Basílio, conta com uma área de 2.229,68 hectares sediada em 

Diamantino e distribuídos pelas seguintes propriedades: Fazenda Moriá – 

2.063,6972 hectares, mat. 41.327 do CRI de Diamantino/MT, com nome 

original Fazenda Douradinha, Fazenda Moriá I, com área de 109,7856 

hectares, mat. 43.353, com nome original Fazenda Garça Branca e por fim 

Fazenda Moriá II, com área de 56,1943 hectares, mat. 4004 do CRI de 

Diamantino, com nome original Fazenda Douradinha II. Afirma que apenas 

foi obtida a LAU n. 9054/2014 relacionada a uma parte da Fazenda Moriá 

que corresponde 1.527,4967 hectares. Assevera que, ainda, no tocante a 

área compreendida na referida licença ambiental, o requerido Mário 

Antunes Basílio firmou o termo de compromisso de Localização de 

Reserva Legal n°. 008/2004 e o Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental de Recuperação de Áreas Degradadas n°. 009/2014, com o 

objetivo de promover a regularização ambiental do imóvel. Em relação a 

licença ambiental única compreendendo a Fazenda Moriá II, o requerido 

pleiteou processo de licenciamento, contudo, o mesmo não foi concluído, 

em razão de pendências técnicas constatadas no projeto referentes a 

sobreposição com outros imóveis rurais. Atesta que 467,9452 hectares da 

área consolidada dos referidos imóveis, passível de exploração 

econômica, não contam com licenciamento ou autorização emitida pelo 

órgão ambiental competente. Ressalta que após uma queimada em 2013 

que atingiu 1.016,676 hectares das Fazendas Moriá I e II dos quais 

462,455 hectares correspondem as áreas especialmente protegidas, 

restando registrado o desmate de 87,522 hectares sem autorização do 

órgão ambiental. Por fim, ressalta que o dano ambiental verificado nas 

fazendas Moriá I e II, sediada na zona rural do município de Diamantino, 

constitui no desmatamento de 87,522 hectares sem autorização do órgão 

ambiental, bem como no incêndio que atingiu 462,455 hectares de áreas 

especialmente protegidas, qual seja: área de preservação permanente 

(86,626 ha) e a área de reserva legal florestal (467,595). Requereu a 

antecipação de tutela para suspender as atividades econômicas 

promovidas em 467,9452 hectares das Fazendas Moriá I e II, não 

compreendidas na LAU n°. 9054/2014, devendo a medida ser prontamente 

comunicada a SEMA, para que observe a suspensão quando do processo 

de licenciamento do imóvel. Pugnou pela obtenção, no prazo de 180 dias, 

de licença ambiental da exploração econômica promovida nas Fazendas 

Moriá I e II, perante a SEMA, devendo ser implementados todos os ajustes, 

estudos complementares e retificações necessárias para obter a referida 

licença ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nos 

prazos definidos pelo referido órgão licenciador, e se não fixado prazo na 

Secretaria de Meio Ambiente, requereu que as determinações sejam 

atendidas em até 90 dias, sujeitando o descumprimento, ainda que parcial, 

em cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Requereu que o demandado seja obrigado a promover a regeneração da 

vegetação nativa da área que deveria integrar a reserva legal florestal de 

467,595 hectares e a área de preservação permanente de 86,626 

hectares, mediante inscrição do imóvel no programa de regularização 

ambiental, de modo a promover uma das medidas previstas nos incisos do 

art. 17 do referido ato normativo, cujo início de sua implementação deverá 

ser comprovado em até 90 dias. Pugnou, ainda, pela implementação de 

todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias 

para o processo de recuperação da referida área, ou sua compensação, 

nos prazos definidos no órgão licenciador; a abstenção dos requeridos 

em implementar tal medida, implicando em cominação de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e a averbação no bojo da matrícula n°. 

4.004, 41.327 e 43.353 do CRI de Diamantino/MT, associada ao imóvel em 

comento. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Recebo a inicial, 

concedendo desde já prioridade em sua tramitação e, nos termos do 

Provimento 50/2008 CGJ, determino que a Escrivania proceda com a sua 

identificação para o cumprimento dos atos. Ressalta-se que todas as 

medidas necessárias para prevenção das áreas de Proteção Ambiental 

das Nascentes do Rio Paraguai, são de suma importância para as 

presentes e futuras gerações. Frisa-se que o bem supostamente 

ameaçado é de enorme relevância, tendo em vista que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo, essencial a 

sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, conforme 

disposto no art. 225, caput, da Constituição Federal. No processo civil 

individual, observamos que a antecipação dos efeitos da tutela é de suma 

importância, mas está sujeita a requisitos específicos, sem os quais jamais 

poderá ser concedida. No caso em concreto, é forçoso que, anteriormente 

a análise do pedido liminar, e em respeito ao principio do contraditório e 

ampla defesa, necessário que se abra oportunidade para que o requerido 

se manifeste, possibilitando, assim, a sua defesa, em relação a extensão 

dos alegados danos. Ademais, no referido caso, verifica-se que o 

provimento liminar pretendido possui caráter satisfativo, o que requer 

maior cautela na sua análise. Insta salientar, que o risco de ineficácia do 

provimento final, não se revela nos simples inconvenientes decorrentes da 

demora processual, os quais são inevitáveis dentro do sistema de 

contraditório e ampla defesa, mas no risco de um dano cuja a ocorrência 

possa comprometer o direito subjetivo do requerido, o qual desempenha 

atividade econômica nas referidas áreas. Além disso, foram interpostas 

várias ações pelo Requerente em face de proprietários inseridos na APA 

Nascentes do Rio Paraguai, dentre elas, as de n°. 

1 0 0 1 0 0 3 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 1 0 1 8 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1 0 0 1 0 2 0 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 1 0 2 5 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1 0 0 1 0 2 7 - 1 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 1 1 7 5 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1 0 0 1 1 7 6 - 0 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 1 1 7 7 - 9 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1 0 0 1 1 7 8 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 1 1 1 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1 0 0 1 3 0 3 - 4 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  1 0 0 0 1 8 0 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 , 

1000497-72.2018.8.11.0005, dentre outras, sendo que em todas elas o 

entendimento deste Juízo foi pela postergação do pedido de liminar para 

momento posterior a contestação, até porque, nas ações mencionadas, os 

requeridos demonstraram desenvolver atividades econômicas na APA em 

questão há várias décadas, sendo estes responsáveis pela geração de 

grande parte do emprego e renda do Município de Diamantino e região. 

Ante o exposto, postergo o exame da tutela antecipada para momento 

posterior a formação do contraditório, determinando, desde já, a citação 

dos Requeridos, nos termos do pedido inicial, bem como a intimação do 

Estado de Mato Grosso, conforme também postulado. Às providências. 

Diamantino, 26 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86391 Nr: 1981-52.2012.811.0005

 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): D. P. Rezende & Cia Ltda, Sandra Mara Farias 

da Costa, Dolor Pereira de Rezende

 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, Silvana 

Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/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.: 107155 Nr: 1240-70.2016.811.0005

 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): Ademar Domingues de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 135, 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. 135.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 2122-03.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 140, 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. 140.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89041 Nr: 1390-56.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A - Claro, Ana Paula Arantes de 

Freitas, Sette Câmara Corrêa e Bastos advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 2190-65.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Belote dos Santos - ME

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 264, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 
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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. 264.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de 

Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. 

- OAB:3.770

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89247 Nr: 1586-26.2013.811.0005

 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): Academia Atletic Center Ltda ME, Luciana 

Divina Araújo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 159/160, 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. 159/160.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92525 Nr: 933-87.2014.811.0005

 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): Ana Paula Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 166/168, 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. 166/168.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44925 Nr: 1584-61.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5263 Nr: 256-53.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Franco Marques - 

OAB:5263 -MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 249, 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. 249.
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Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95723 Nr: 2924-98.2014.811.0005

 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): Thiago Golbi Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 113, 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. 113.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124605 Nr: 669-31.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir de Oliveira e cia ltda me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fribon Transportes Ltda, Diager Comércio de 

Produtos Agricólas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A, Mateus Xavier Lima Neto - 

OAB:OAN/MT 13.649, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro com Tutela de Urgência ajuizada por 

VALMIR DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME. em face de FRIBON TRANSPORTES 

LTDA e DIAGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 44/66).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de fls. 44/66 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97023 Nr: 130-70.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Basílio - 

OAB:74.802, Eladio Miranda Lima - OAB:13242/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 1473-53.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, BB Administradora de Cartões de 

Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Souza

 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: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 171, 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. 171.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 1398-38.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 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).
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Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 201.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1515 Nr: 695-40.1992.811.0005

 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): Arvisio Ascari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 217, 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. 217.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 205-81.1993.811.0005

 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): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 298, 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. 298.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 197-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 227, 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. 227.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 3185-73.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mair Haupt Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2474 Nr: 709-48.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Graboski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Roberto Aparecido Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558, Ricardo Barbosa de Abreu - OAB:14.278/MT, Ueber R. 

de Carvalho. - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 225/226, o Sr. Laércio Gomes Col pugna pela sua 

inclusão no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o crédito do Sr. 

José Ricardo Graboski, havido em face das partes requeridas Sr. 

Sebastião Horário Capeletto, Srª Edna Justina Capeletto e Sr. Roberto 

Aparecido Capeletto.

Determino a intimação da parte requerida para manifestar a sua 

concordância em cumprimento ao que determina o § 1º do art. 109 do 

CPC/2015.

Após a concordância das partes requeridas, proceda-se com alteração 

no polo ativo, para que passe a constar como parte autora Sr. Laércio 

Gomes Col.

Manifestando-se a não concordância, intime-se a parte autora.

Após, conclusos para a análise dos demais pedidos da parte exequente.

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31058 Nr: 1882-92.2006.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Adalberto Ribeiro Prata

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 163.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1595-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo, Claudio Bortolo, Graziela 

Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83999 Nr: 3145-86.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Michelon, Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika 

Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 334/336.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 2378-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Kroling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz, Luiz Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89/90.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80256 Nr: 2645-54.2010.811.0005

 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): Antonio Renê Bortolo, Antonio Renê Bortolo, 

Claudio Bortolo, Graziela Andriette Borim Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar cumprimento à decisão de fl. 309. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85370 Nr: 4038-77.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora C.B. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, Telemar Norte Leste S/A 

(Operadora OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, MIKAÉLE KLOPPEL 

SILVA - OAB:SP 367381

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 327/340.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 262-06.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 285/286.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

localizado do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Aportando as informações, proceda-se com a penhora e avaliação do 

bem e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 730-67.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Sinopoli, Maria Vançan 

Sinopoli, Nelson Sinopoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela BANCO DO BRASIL S/A em 
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desfavor de MARCOS AURÉLIO SINOPOLI, MARIA VANÇAN SINOPOLI E 

NELSON SINOPOLI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 215/219, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 215/219), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 352-34.1998.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Passodore, Ueber Roberto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Justina Capeletto, Roberto Aparecido 

Capeletto, Sebastião Horácio Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Passadore - OAB:3.008-A, 

Ueber R. de Carvalho. - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13106 Nr: 1045-13.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ATIVOS S/A 

SECURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor de JOSÉ 

CARLOS RESINO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 506/509, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 506/509), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4140 Nr: 224-82.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Capistrano Ltda, Sócrates Gil 

Silveira Melo, Darcy Capistrano de Oliveira Filho, Thelma Moraes de Melo - 

ME, Sônia Regina A. Capistrano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Azevedo - 

OAB:MG/45576, Kleber Faria Mascarenhas - OAB:62.891/MG, Maria 

Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Raquel Marcondes e Melo - OAB:OAB/MT 

14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 Vistos etc.

De início, intimem-se os autores para juntar nos autos a Certidão de Óbito 

de Sócrates Gil Silveira Melo.

Aportando o documento, DEFIRO a substituição processual, onde figurará 

no polo passivo da demanda o Espólio de Sócrates Gil Silveira Melo, 

devidamente representado pela viúva meeira THELMA MORAES DE MELO 

e pelos seus herdeiros HIRAN VINICIUS MORAES E MELO, GIL VINICIUS 

MORAES E MELO, ANALISE MELO – representada pela sua genitora 

Elisabete Fernandes, ANA FLÁVIA MELO RIECHI – representada pelo 

genitor Marcor Jorge Riechi, MARCUS VINICIUS MELO RIECHI - 

representada pelo genitor Marcor Jorge Riechi e GUILHERME ASSAD 

MELO RIECHI, sendo os três últimos sucessores de Flávia Moraes de Melo.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo passivo, a fim de que a 

parte requerida, seja sucedida pela viúva meeira e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intime-se o autor para dar 

andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80097 Nr: 2488-81.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 239/240.

Intime-se, Cumpra-se, expedindo-se o necesário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85345 Nr: 689-32.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabirlene Souza Batista

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 246/247, a parte exequente requer a intimação da 

parte devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4389 Nr: 584-56.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Aires da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Bueno Paim. - 

OAB:7.651/RS., Lerci Diehl. - OAB:17.084/RS, Tales Andre Ferri - 

OAB:78.334-RS

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 587.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

........

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14100 Nr: 251-55.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Rodrgues Gimenes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca das impugnações ao laudo pericial. Fixo o 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18801 Nr: 1755-62.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCROV-SOV, OMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL OURO VERDE em face de LIA MARIANE HAAG IENKE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 212, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais Custas pela parte exequente.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109441 Nr: 2314-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca da discordância do devedor, da sugestão 

dos honorários periciais apesentados pelo ‘expert’. Fixo o prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4059 Nr: 666-77.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Bedin, Leomar Dionísio Pedrini, Clovis 

Morales Pestano

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 366 o exequente Banco Bradesco S/A e o garantidor 

hipotecário do crédito exequendo Sr. Carlos Alberto Bedin, requerem seja 

o acordo homologado às fls. 363/364, retificado em seus termos, uma vez 

que somente eles que compuseram.

Da análise dos autos, verifico que os devedores Sr. Ari Bedin, Sr. Leomar 

Dionísio Pedrino e Sr. Clovis Morales Pestano, não assinaram o referido 

acordo, restando, evidente, a não composição entres eles e o credor.

Entretanto, verifico que o Sr. Carlos Alberto Bedin, não figura no polo 

passivo da demanda, não podendo assim, o acordo ter sido homologado, 

sem antes o exequente requerer a inclusão do Sr. Carlos no polo passivo 

da demanda; por ora, o Sr. Carlos é estranho a lide.

Ante o exposto, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retificar o polo passivo da demanda requerendo a inclusão do Sr. 

Carlos Alberto Bedin, sob pena de cancelamento da homologação do 

acordo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2334 Nr: 523-59.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 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: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação a penhora.Oficie-se ao Juízo 

Deprecado informado a manutenção das penhoras.Prossiga com o feito 

executivo com a avaliação e demais atos expropriatórios conforme já 

determinado nos autos.Oficie-se aos credores hipotecários conforme 

requerido em petitório de fls. 430/432, item a.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 413 Nr: 118-91.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Òleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente acerca do pedido do devedor em reduzir a 

penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33031 Nr: 1304-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues, José Aparecido 

Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87857 Nr: 117-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quintino Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fl. 276, pugnando pela devolução da Carta 

Precatória, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, 

consignando nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 2146-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumarol Bombas Injetoras e Serviços Ltda, 

Roberto Kazy Som, Marilei Milhomem Kazy Som

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito dos valores penhorados na conta única do TJ/MT.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se a Srª Gestora acerca da 

expropriação do bem penhorado conforme determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 2586-03.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Fernando Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:OAB/MT 17.327, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Phelipe 

Santos Vilela - OAB:21.310/MT, Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 205, 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. 205.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 947-03.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, Louis Dreyfus 

Commodities Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil, Maria 

Elizabeth Garcia de Castro Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Daniel de Araujo Martins - OAB:OAB/SP 

249.282, Daniel Schmidt Pitta - OAB:OAB/SP 213.521, Renato Franco 

de Campos - OAB:OAB/SP 209.784

 Vistos etc.

Dê cumprimento à r. decisão de fls. 404/406.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105504 Nr: 640-49.2016.811.0005

 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: José Antonio Vieira, Manoelina Gonçalves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Vistos etc.

O postulado de fl. 171, requer a substituição do polo ativo da demanda, em 

virtude do falecimento da parte autora Srª Manoelina Gonçalves Vieira, 

contudo, não juntou as procurações outorgada a sua advogada.

Ante o exposto, intime-se o autor para juntar aos autos os instrumentos 

procuratórios, bem como a qualificação dos herdeiros, nos termos da 

legislação vigente.

Sanada a irregularidade, DEFIRO a substituição processual, onde figurará 

no polo ativo da demanda o Espólio de Manoelina Gonçalves Vieira, 

devidamente representado pelo viúvo meeiro JOSÉ ANTONIO VIEIRA e 

pelos seus herdeiros NILBER GONÇALVES VIEIRA, JOSÉ ANTONIO VIERA 

JUNIOR, JOSÉ GERALDO GONÇALVES VIEIRA, AMANDA GONÇALVES 

VIEIRA, EVELIN DA SILVA GONÇALVES VIEIRA e ELLEN JESSIKA DA 

SILVA GONÇALVES VIEIRA.

Em seguida, ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim 

de que a parte autora Srª Manoelina Gonçalves Vieira, seja sucedida pelo 

viúvo meeiro e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intimem-se os autores para 

dar andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 2987-31.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deutsche Bank S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Cazetta, Mirian Regina de Cezari 

Cazetta, Walter Trabachin Junior, Célio Aparecido Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Greco de G. Cardoso 

- OAB:230646-A, Mirella Guedes Campello - OAB:203.715/SP, 

Waldemar Deccache - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 448/449, a parte exequente requer a conversão da 

ação de execução por entrega de coisa para quantia certa.

Pois bem, a conversão será precedida da prévia apuração do quantum 

debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial, se o valor 

equivalente à coisa não constar do próprio título, sem a qual esse 

careceria de liquidez, impossibilitando a execução.

Sobre o tema:

"Transforma-se em um título líquido e certo, exigível pela quantidade e 

qualidade de produtos nela previstos. É permitida a liquidação financeira 

da CPR, cuja cobrança se processa mediante a ação de execução de 

quantia certa. Transforma-se o produto em valor monetário. Ou, em vez de 

seguir a execução para entrega de coisa certa ou incerta, procede-se a 

execução mediante a execução por quantia certa.

 Para tanto, deverá conter, no corpo da cédula, os referenciais 

necessários à clara identificação do preço ou índice de preços a ser 

utilizado no resgate do título, e mais, a instituição responsável por sua 

apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o 

nome do índice. Os indicadores de preço devem ser apurados por 

instituição idônea e de credibilidade, vindo divulgado ampla e 

periodicamente." (in RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito, 4ª edição. 

Forense, 08/2013. VitalSource Bookshelf Online.)

Ante o exposto, intime-se o credor para instruir o débito com memória de 

cálculo com base no valor da soja indicado pelo Instituto Mato-Grossense 

de Economia Agropecuária, bem como no site da Aprojosa – Associação 

dos Produtores de Soja de Mato Grosso, e outro órgãos idôneos, além de 

eventual multa e custas processuais.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38836 Nr: 3669-88.2008.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almelina Cruz Oliveira, Heron Domingos 

Oliveira, Carlos Augusto Oliveira, Josimara Cruz Oliveira Pelentier Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Ferraz de Paula - 

OAB:8207-MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABA, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26002 Nr: 457-64.2005.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso dos Santos, Ervi Dalla Libera, Ledilse 

Bassani Dalla Libera., Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Vistos etc.

Proceda-se com a atualização dos valores, nos termos do art. 1.081, 

CNGC/MT, para a expropriação.

Depois de cumpridas todas as formalidades legais, certifique-se a 

Gestora, em seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para 

a realização da HASTA PÚBLICA.

 Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento a r. decisão de fls. 809/812.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 3222-27.2013.811.0005

 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: Luiz Nachibal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29364 Nr: 646-08.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, 

Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 535/5356.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3582 Nr: 476-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dorival Brandão, Dionísio Gomes do Carmo, 

João da Mata de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Vergueiro, Maria Tereza Pellegrini 

Vergueiro, Antonio Daltro Filho, Serraria Itanhangá Ltda, Benedito Pereira 

de Castro, Espolio de Ary Leite Campos, Nilda Godoi de Campos, Gonçalo 

Domingos Campos Neto, Lise Laura Campos Bianchinni, Naise Godoy de 

Campos Silva Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:3507-B, Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, Walter Ramos Motta - OAB:3272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Daniel Batista Aguiar - OAB:MT/3537, Dionildo Gomes 

Campos - OAB:3302/MT, Dionísio Neves de Souza Filho - 

OAB:3646/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, João da 

Matta de Oliveira - OAB:5.084 MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, 

Walter Ramos Motta - OAB:3272/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância assinalada no petitório de fl. 1346 e a inércia os 

demais litigantes (fl. 1345), HOMOLOGO o Laudo Pericial juntado às fls. 

863/1341, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 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): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 135/135verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16963 Nr: 553-50.2003.811.0005

 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: Ramira da Silva Pinto, Ildegardes Pinto, Dorotéia 

Francisca da Silva, Firmo Franncisco da Silva, Bruno Francisco da Silva, 

Marcina Francisca da Silva, Pedrolina Mamedes da Silva, Iraci Francisaca 

da Silva Santos, João Luiz Pereira dos Santos, Davina da Silva Pinto, 

Anízio Gregório Pinto, Alice Caetano de Souza, Alenice Francisca Alves, 

Francisco Alves Pereira Filho, José Benedito da Silva, Acir Francisco da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco da Silva, Verginia 

Aparecida Feriani Silva, Terezinha da Silva Neves, Joaquim Jacinto Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fl. 228.

Designo audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2.018, às 

13h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21152 Nr: 252-69.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A, Revair Rodrigues Machado 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postos De Serviços Máximos Ltda, Espólio de 

Valdenir Machado de Paula, Suely Benites Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauane Benites Machado 

Rodrigues Ferreira - OAB:13.144/MS, Revair Rodrigues Machado 

Neto - OAB:14.803 /MS, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio de Rosa Guimarães 

- OAB:7620/MS, Hunno Franco de Melo - OAB:7.903/MT, Marcelo 

Hamilton Martins Cali - OAB:MS 7767, Mauricio Aude - 

OAB:4.667/MT, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, Revair 

Rodrigues Machado Neto - OAB:14.803 /MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 530.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2406-40.2016.811.0005

 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): Neusa Beatriz Angler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 113/114.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3727-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 150.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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 
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dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 1380-12.2013.811.0005

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderson Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline da Silva Amorim - 

OAB:MT 25419/O

 Vistos etc.

Intime-se o banco demandante para manifesta-se acerca da minuta de 

acordo e pagamento, juntado pela parte demandada às fls. 98/102. Fixo o 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 1442-47.2016.811.0005

 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): Jamylle Ohranne Oliveira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 126/127.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10435 Nr: 474-76.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hariberto Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39024 Nr: 3927-98.2008.811.0005

 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): Davi Emanoel da Cruz Moraes-ME, Ricardo 

Ramos de Moraes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:OAB/MT 14.848, Claudio Curvo de Arruda - 

OAB:OAB/MT 20.912, Cleber Lemes Almecer - OAB:11378/MT, 

Esther Salomão de Moraes - OAB:OAB/MT 15.953, Fabiana 

Menezes de Carvalho - OAB:OAB/MT 17.397, Gerson da Silva 

Oliveira - OAB:8350/MT, Guilherme Augusto da Silva - OAB:OAB/MT 

21.586, Izadora Clemente - OAB:OAB/MT 18.864, Laís Paulino Vilela 

Cavalheiro - OAB: OAB/MT 15.378, Larissa Laura Barros Pinto - 

OAB:OAB/MT 15.240, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Naiara Ferreira Rocha Aranda - OAB:OAB/MT 18.303, 

Rhamael Theodorus Yohannes Oliveira Shilva Gomes Villar - 

OAB:OAB/MT 19.143, Sebastião Porto Gomes Neto - OAB:OAB/MT 

18.524, Thamirys Paulino Vilela Cavalheiro - OAB:OAB/MT 18.533, 

Vitor Tadeu Neves Nogueira - OAB:OAB/MT 19.117, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 163.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005

 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): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 150 de 705



 Defiro o pedido de fls. 172/172verso.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 2480-07.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Simon

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 134/135.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80432 Nr: 2821-33.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço 

Rangel

 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 fls. 167/168.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 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.

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, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 2158-55.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização de audiência nos autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

 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: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Áster Máquinas e 

Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O, Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Paula 

Abi-Chahine Yunes Perim - OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca 

Machado - OAB:44.096

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.

Considerando que foi realizada prova pericial, necessariamente o perito e 

os assistentes técnicos deverão ser ouvidos primeiramente, conforme 

disposto no art. 361 do NCPC.

Após, as partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso 

(artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas 

(artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das 

partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, 

da hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, 

ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado 

serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

A análise da homologação ou não do laudo pericial será realizada após a 

audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44915 Nr: 1574-17.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Batista
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 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.

Em postulado de fl. 153, a parte exequente requer penhora via Renajud).

Da análise dos autos, verifico que foi informado erroneamente o número 

do Cadastro de Pessoas Físicas/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do devedor Sr. Altair Batista, visto que o informado nos autos é de pessoa 

estranha a lide.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para juntar aos autos o 

número do CPF/CNPJ do executado, bem como a planilha atualizada do 

débito.

Aportando as informações e os cálculos atualizados, venham-me os autos 

conclusos para a análise do pedido de fl. 153.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35664 Nr: 522-54.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de 

Figueiredo, Martina Lisa de Figueiredo, Sergio Lisa de Figueiredo, Diogo 

Lisa de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli, ORLANDO TOLEDO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius Vieira de 

Oliveira - OAB:8216/GO, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.899/GO, ANTONIO JOÃO DE ACARVALHO JUNIOR - OAB:6232 - 

MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Cleuber Alioni da 

Silva Oliveira - OAB:18714, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Helton George Ramos - OAB:11237-A, Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957, Deniz Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 4896/4996verso a parte autora requer a intimação da 

Srª Mary Cristine Boller Barbosa, para cumprir o julgado.

A Srª Mary Cristine Boller Barbosa, em postulado de fl. 4897/requer sua 

habilitação na condição de herdeira do denunciado Sr. Orlando Toledo 

Barbosa.

Da análise dos autos, verifico que Recurso de Apelação sob nº 

111424/2017, anulou a sentença proferida nos autos, bem como 

determinou que a apelante Srª Mary Cristine Boller Barbosa, denomine no 

presente feito o nome de todos os herdeiros do denunciado Sr. Orlando 

Toledo Barbosa, com seus respectivos endereços, bem como o nome do 

inventariante que tenha atuado no processo de inventário, sendo certo 

que as partes foram intimadas do retorno dos autos, porém, não houve o 

cumprimento nos termos do Recurso de Apelação, acima mencionado.

Ante o exposto, intime-se a Srª Mary Cristine Boller Barbosa, através de 

seu patrono para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o 

determinado no Recurso de Apelação sob nº 111424/2017 (denomine no 

presente feito o nome de todos os herdeiros do denunciado Sr. Orlando 

Toledo Barbosa, com seus respectivos endereços, bem como o nome do 

inventariante que tenha atuado no processo de inventário).

Aportando as informações, INTIMEM-SE os herdeiros, para 

manifestarem-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Transcorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126985 Nr: 1660-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agip do Brasil S/A e Petrobrás Distribuidora S/A, 

Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postos de Serviço Maximo´ S Ltda, Valdenir 

Machado de Paula, Suely Benites Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Hamilton Martins 

Cali - OAB:MS 7767, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT

 Intimação das Partes para que fiquem cientes das DATAS DESIGNADA 

PARA LEILÃO, sendo o primeiro LEILÃO DIA 05/09/2018, ÀS 14HS, e o 

segundo LEILÃO DIA 12/09/2018, ÀS 14HS, conforme fls. 30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 574-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Gomes Guimarães - 

OAB:8701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

De início, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 29 de agosto de 

2018, às 14:00 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 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.

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

 Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112476 Nr: 3948-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Pinheiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):ARNALDO SANTOS PINHEIRO- ME

 Localidade: RUA DOM ALONSO S/N, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - 

MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1653-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar José Tansini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber, 

Manoel Leite da Silva, Antonio Danilo Trevisol Guerini, Suely Furlan da 

Silva, Sedilce Maria Ferrarini Guerini, Cesar Galvan, Município de 

Diamantino/MT, CDM ParticipaçãoSocietária e Bens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido e HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Sr. 

Fernando Rodrigues Coimbra e Sr. José Carlos Oliveira Silva.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

Em cumprimento à decisão de fls. 205/206, determino que o Oficial de 

Justiça realize a constatação na área litigiosa afim de verificar a metragem 

pelo qual o autor alega possuir direito de usucapião. O laudo deverá ser 

entregue em 15 (quinze) dias. O oficial de justiça deverá entrar em contato 

com os advogados das partes marcando dia e hora para a realização da 

constatação. Em seguida a entrega do laudo, as partes deverão se 

manifestar em 15 (quinze) dias, na forma de razões finais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1863 Nr: 921-45.1992.811.0005

 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: Kon Uen Laan, Huang Yin Hai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio de Oliveira, José Gonçalves de 

Oliveira, Faustino Gentilin, Elias Rodrigues Alonso, José Alvio Monbach, 

Antônio Pereira de Almeida, José Antônio Rodrigues, Ailton Ferdinando, 

Maria Aparecida Timidati Ferdinando, Roque Ferdinando, Arlete Maria 

Raimundo Ferdinando, Atanázio Joaquim da Rosa, João Braida, Luiz 

Bassani, Silvio Zulli, Honorato Rodrigues Amador, Waldemar Francischini, 

Genilde Xavier Grunwald Haraoui, Manoel Dias de Figueiredo, Gustavo 

Dias de Assunção, Osmar Tupã Borges, Jose Jaoudath Haraqui, Walter 

Nadir

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:7288, 

Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Achiles Tiago Toschi - 

OAB:16.237/MT, Alcebíades Jose Bonfim - OAB:3.210/MT., Aldo 

Silva da Costa Junior - OAB:11.293 MT, João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:MT/4611-A, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Determino a tramitação regular deste processo.

Analisando os autos, verifica-se que as perícias realizadas, tanto pelo 

perito nomeado pelo juízo quanto pelo arbitrador, foram impugnadas pelos 

requeridos/embargantes. Deste modo, devem ser prestados 

esclarecimentos em audiência, nos termos do art. 477 § 2º e 3º do NCPC.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL 

APRESENTADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tendo 

a parte apresentado impugnação ao laudo pericial, o perito tem o dever de 

prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do 

artigo 477, § 2º do NCPC. 2. Na espécie, o julgador de piso agiu de forma 

assodada ao proferir sentença sem antes determinar ao perito que 

prestasse esclarecimentos sobre a impugnação apresentada pelo 

recorrente, gerando evidente prejuízo e patente cerceamento de defesa, 

posto que negada à parte a oportunidade de exercer amplamente o direito 

de contraditar a prova pericial utilizada pelo magistrado sentenciante para 

a formação de seu convencimento. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA CASSADA." (TJ/GO - AC 798751520158090051, 3ª CAMARA 

CIVEL, DJ 9 de Agosto de 2016, Relator DES. WALTER CARLOS LEMES).

 Ante o exposto, converto o julgamento dos embargos de declaração em 

diligência, e, para tanto, designo audiência para o dia 28 de agosto de 

2018, às 15h00m, com a finalidade de que o perito Sônio Aramis e o 

arbitrador Alencar Cella prestem esclarecimentos sobre os Laudos por 

eles apresentados, ESPECIFICAMENTE quanto aos aspectos de “correção” 

do Laudo apresentado na 1ª fase desta ação demarcatória, devendo as 

partes, desde já, formularem as perguntas na forma de quesitos (artigo 

477 § 3º do CPC).

Intime-se as partes, procedendo-se, também, na forma do art. 477 º 4º do 

NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 1060-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Lasch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Vili Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:19.176-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado pelo Juízo Deprecante.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 3460-12.2014.811.0005

 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: Benilde Lourdes Vanni Lage, Rosane Lage Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário de Almeida, Jorgete de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

CUIABA - MT, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38801 Nr: 3628-24.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leika de Almeida Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/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.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85412 Nr: 788-02.2012.811.0005

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dalsolio Paier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 125.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 980-27.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael José Macedo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Corsi Junior - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 170, proceda-se com a intimação do perito via Oficial 

de Justiça, advertindo-o de sua responsabilidade.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 1877-55.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 89.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 2183-78.2002.811.0005

 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): Jurandir Alexandre da Cruz., Antonio 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 227.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29071 Nr: 445-16.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Caletti Deon, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lurdes Orth, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Rodrigo Caletti Deon - 

OAB:8447-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 505.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41764 Nr: 2565-27.2009.811.0005

 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: Lygia da Rocha Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 277.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 2379-04.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Oliveira Pinto, Alzita Oliveira Pinto, Luiz 

Flávio de Arruda Ribeiro, Jussilene Vasconcelos Portela Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Sandro Leite 

dos Santos - OAB:7532

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10687 Nr: 685-15.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fl. 98.

Após, conclusos para a análise do pedido do exequente de fls. 130/133.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86351 Nr: 1935-63.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Gerlach SS Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Covolan - OAB:46731, 

Nilson de Moura Branda - OAB:8586

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 151.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 1296-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira Loyola

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 101/102, a parte autora informa que a parte 

demandada não cumpriu o acordo, pleiteando, assim, o prosseguimento da 

ação para que proceda com a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial

Da análise dos autos, que a decisão de fl. 46, suspendeu o feito até o 

cumprimento do referido acordo.

Verifico, também, que a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em 

Ação de Execução.

No caso, o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na inicial não 

pode ser deferido, em virtude de que o feito hoje, trata-se de ação 

executiva e não ação de busca e apreensão, devendo a parte autora 

adequar seu pedido pelo procedimento executivo.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para adequar seu pedido.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 3338-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneildo Vieira Ponde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 177, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 3269-64.2014.811.0005

 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): Ronie Elson Mendes Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 135, 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. 135.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 1106-92.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Massaru Kakimoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.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) 
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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.Intime-se a parte 

exequente para informar os dados pessoais e bancários para expedição 

do Alvará Judicial.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27882 Nr: 1796-58.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Aportando o extrato da matrícula do imóvel penhorado, proceda-se com a 

avaliação do referido bem.

Após, lavre-se o respectivo auto e intime-se a parte executada dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC), bem como do pedido de adjudicação do 

bem penhorado.

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Se no caso, tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra 

inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem 

como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel 

a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se a parte credora para atualizar o 

débito, voltando-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107330 Nr: 1324-71.2016.811.0005

 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): Antonio Ferreira de Lima EPP, Antonio Ferreira 

de Lima, Pedro Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9492 Nr: 1798-38.1999.811.0005

 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): José Dimas Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Mauri João Galeli - OAB:SC/13472, Paulo Rogério 

de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 316/317.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 80-59.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira & Jost Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 156.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 914-52.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyver Almeira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marcos Antonio Souza Santos, 

Sibelina de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 90/91, já foi deferido.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias, assim que o 

processo tombado sob nº 800.45.2014.811.0005, retornar da 2ª Instância, 

dê cumprimento à decisão de fl. 78.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106874 Nr: 1139-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arilio Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento à r. decisão de fl. 97.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43996 Nr: 661-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Sinopoli, Josineia Alves de 

Moraes Sinopoli, Gervázio Sinópoli, Katia Lopes de Souza Sinopoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

JOHN DEERE S/A em face de MARCOS AURÉLIO SINOPOLI, JOSINEIA 

ALVES DE MORAES SINOPOLI, GERVÁZIO SINOPOLI E KATIA LOPES DE 

SOUZA SINOPOLI, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fl. 172) o cumprimento do acordo.
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É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fl. 172) o cumprimento do acordo, pugnando a 

extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas pela parte devedora. Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28096 Nr: 1963-75.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Mendes Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 355/356.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 526 Nr: 182-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. Ind.e Comércio de Alimentos Ltda, José 

Donizete Martins, Luiz Lemes Martins

 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: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o feito se arrasta desde o ano de 1995, 

e, desde o ano de 2012, para a realização da perícia, onde foi nomeado e 

intimado o perito Sr. Aroldo Vander Teixeira de Almeida, que manteve-se 

inerte, apesar de várias tentativas para que realizasse o ato.

Assim sendo, destituo o perito anteriormente nomeado e nomeio como 

perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob 

nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para 

depositá-los, 50% a cargo do exequente e 50% à cargo do executado, 

(NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40691 Nr: 1357-08.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva, Maria Gorete Pereira 

Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 272/273, a parte exequente requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para analise da avaliação, ao argumento 

de que o feito encontrava-se em carga com o advogado Dr. Mizael de 

Souza, na ocasião de sua intimação.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação datada de 13/04/2018 (fl. 270), foi disponibilizado no DJE nº 

10238, em data de 17/04/2018 e publicado no dia 18/04/2018, sendo certo, 

ainda, que o Dr. Mizael de Souza, fez carga dos autos em data de 

17/04/2018, fazendo sua devolução somente no dia 11/05/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12525 Nr: 466-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 225/226.DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. 

o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da 

Dívida, cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT 

não tem convênio com o Serajud. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 896-07.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Hotel, Cirso Ferreira

 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: Andréa Medeiros de Souza - 

OAB:24.051 DF, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ, 

Letícia Ribeiro Pinto Barretto Kronenberg - OAB:116.595/RJ, 

MAURO LUIZ TIMIDATI - OAB:13528

 Vistos etc.

Manifeste-se o Oficial Avaliador acerca da impugnação de fls.154/160. 

Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100434 Nr: 1671-41.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 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.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 1756-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Suprimento para Movelaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Vitorassi - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Armando Costa Junior - 

OAB:10884 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 621-43.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 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.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 2179-60.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94965 Nr: 2374-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparício Valeriano de Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Magno de Lima 

Albuquerque - OAB:10.548B, Rodrigo Nuss - OAB:16509/MT, Rosana 

Regina de Leão - OAB:6.097/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizada por APARÍCIO 

VALERIANO DE SIQUEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 100/102, deferiu o cumprimento de sentença, todavia, o 

banco demandado apresentou impugnação (fls. 105/127), garantindo o 

juízo com o depósito no importe de R$ 4.391,45, valor esse dado à causa.

Réplica do exequente (fls. 130/144), rechaçando os argumentos 

despendidos pelo devedor, pugnando pela procedência da demanda.

A decisão de fls. 173/174, deferiu o pedido da parte exequente, atinente 

ao levantamento dos valores.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o autor requereu o cumprimento de 

sentença. O requerido apresentou impugnação, porém, não acolhida.

A decisão de fls. 173/174, deferiu o pedido da parte exequente, atinente 

ao levantamento dos valores, sendo certo que o Alvará Judicial foi 

expedido (fl. 180).

Registro, ainda, que a parte credora foi intimada acerca de eventual 

débito, todavia, manteve-se inerte (fl. 187), o que presume a quitação da 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo 

Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2597 Nr: 703-41.1997.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camapool Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Jorge Ferreira da Silva, Célia Barbara do Couto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 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.: 38837 Nr: 3689-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - OAB:12283, 

Luiz Felipe Lammel - 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).
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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.: 88345 Nr: 647-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete de Souza, Gilsinha Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 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.: 14281 Nr: 430-86.2002.811.0005

 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): Simão Alonso de Oliveira

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

OAB:3056/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 1081-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 3414-57.2013.811.0005

 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): Ivanildo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - 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.: 4934 Nr: 166-16.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Eichelt, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 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) 
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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.: 25711 Nr: 267-04.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 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.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24946 Nr: 2743-49.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda, Donizete 

Lourenço Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Guinchos Prestação de Serviços Ltda, 

Luiz Henrique Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antônio de Lima - 

OAB:7.303-A /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.: 43055 Nr: 3741-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S/A – 

CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de MAYCON DA 

SILVA MARTINS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de fl. 97, contudo, a parte atura 

manteve-se inerte (fl. 106).

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl. 97), nos moldes do 

art. 485, §1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter 

abandonado a causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de fl. 106 e, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Sem honorários, uma vez que a relação não está angularizada.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123571 Nr: 252-78.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuchetto Administradora de bens LTDA - 

CNPJ.10.373.684/0001-20

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Capeletto, Roger Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Roadan Jhonei de Poaula Leal - OAB:14.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a Certidão de fl. 32, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo de origem, consignando nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 1123-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 73.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 305-40.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 81), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 
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do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92155 Nr: 663-63.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari, Zelírio 

Peron Ferrari, Ironi Peron Ferrari, Ilva Maria Milani Ferrari, Silvania Maria 

Ghisi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 208.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1069-65.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 390-22.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 3600-51.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4799 Nr: 231-11.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Bedin

 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:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 269.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 2869-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonelo Materias para Costrução Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorasci Izabel Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE IZABEL GERHARDT - 

OAB:14991

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105508 Nr: 647-41.2016.811.0005

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->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): Wesley de Oliveira, Fabiana Krohling de Souza, 

Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.
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 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Expeça-se certidão conforme requerido em petitório de fls. 231/232.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93851 Nr: 1754-91.2014.811.0005

 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: Fabiana Krohling de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Japan Comércio de Veículos Ltda, Nissan 

do Brasil Automoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albadilo Silva Carvalho - 

OAB:24051/A, Selma Fernandes da Cunha - OAB:OAB/MT 15.600

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88560 Nr: 881-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPP, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G-CdGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 119), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 145-44.2012.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 57, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92792 Nr: 1125-20.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Cocco Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kratchk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a exequente acerca da certidão de fl. 83.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 2849-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT, Marco André Honda Flores, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio

 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.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14695 Nr: 848-24.2002.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosi Parma Timidati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Aparecida Sanches 

Vicente - OAB:6485, Flavia Castro de Carvalho Couto - OAB:8641, 

Gabriela Costa Leite - OAB:6.608-MT, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.
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Ante a inércia do exequente (fl. 283), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14661 Nr: 813-64.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juceli Burg - ME, Juceli Burg, Plinio de Gois 

Falcão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandira Rossés Espíndola - 

OAB:3.519-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8 Nr: 156-74.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca da impugnação de fl. 500/504. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias.

Indefiro o pedido de fl. 505, concernente a dilação de prazo para 

manifestar sobre o laudo de avaliação.

O prazo processual na espécie é peremptório e sua perda conduz à 

preclusão da faculdade da prática do ato processual.

 Sobre o assunto, confira-se:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso 

dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, 

pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela 

prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no 

processo (preclusão lógica).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. P. 738).

Impossível deferir-se o pedido de dilação do prazo para apresentação 

manifestação acerca do laudo de avaliação, considerando-se que o direito 

à manifestação, após o prazo determinado pelo juiz, estaria precluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98449 Nr: 817-47.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio Pedrini, Leomar Dionísio Pedrini, Laércio 

João Pedrini, Agropecuária Rio Verde Ltda, Celio Vicensi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que as partes discordam do valor sugerido 

pelo perito.

No caso, a profissional não está obrigado a realizar a perícia pela 

remuneração abaixo de sua proposta ofertada, assim sendo, DESTITUO a 

perita nomeada e, nos termos da decisão de fls. 298/299271/272, NOMEIO 

como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS 

sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109303 Nr: 2244-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Francisco Bazana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 284/285-V), interposto pelo 

requerente contra a sentença proferida às fls. 281/282-V, afirmando 

haver omissão na “decisum”.

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. 

281/282-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12683 Nr: 625-08.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ignacio Vattos de 

Bastiani - OAB:25117-O

 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):ANTONIO VALMIR VATTO E OUTROS

Localidade: AV. MIGUEL ABIB, JARDIM ELDORADO,DIAMANTINO- MT

Finalidade da Diligência: MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13811 Nr: 1720-73.2001.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Danilo Trevisol Guerini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Intimo o patrono do Banco embargado que não estava cadastrado no 

sistema Apolo, da r. decisão de fls. 203/204 a seguir transcrita: Vistos 

etc.Trata-se de Embargos de Declaração (fls.196/197-V), interposto pelo 

embargante contra a sentença proferida às fls. 192/194.

Foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar às fls. 

199, contudo, a mesma permaneceu inerte conforme certidão de fls.201.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, specialmente 

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.192/194.Intime-se e cumpra-se.Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-71.2018.8.11.0005

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:

JOSE RYOSUKE ATSUTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000704-71.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSE RYOSUKE ATSUTA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de JOSE RYOSUKE ATSUTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 66, a parte 

autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a 

demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 26 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 119084 Nr: 2899-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSdS, RdOMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que, informe o atual endereço do 

requerido Sr. Edenilson Antonio Borba.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44975 Nr: 1633-05.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o requerimento de fl. 521 e determino a suspensão do presente 

feito pelo prazo de 150 dias.

II - Após decurso de prazo, remetam-se os autos a PGE para 

manifestação.

 III - Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124557 Nr: 647-70.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD, EdMG-SdEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Verifica-se que o pedido de fls. 43, reiterado às fls.74, comporta 
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deferimento, uma vez a realização de novos exames no decorrer da 

demanda é mero desdobramento lógico do tratamento deferido nos autos. 

No caso em análise, a realização dos exames solicitados pelo 

Oftalmologista/Retinólogo é imprescindível para a preservação da saúde e 

qualidade de vida do paciente. Não obstante, verifica-se dos autos que o 

comprometimento avançado da visão do autor o impede de aguardar a 

indefinição da fila de espera. Portanto, é certo que há necessidade de que 

o Poder Judiciário intervenha, para que o autor seja tratado com a devida 

dignidade pelo Poder Público, e evitando que o mesmo venha a 

desenvolver um quadro permanente maior do que o eventualmente já 

instalado. Nesta senda, outra não pode ser a decisão senão conceder os 

pedidos de fls. 43, devido à urgência da realização dos referidos exames. 

Assim, com fundamento na supremacia do direito à vida, à saúde e à 

dignidade da pessoa humana, tutelados constitucionalmente (arts. 1º, 

inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando presentes a probabilidade do 

direito alegado e do perigo de dano, entendo que o pedido merece 

deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 43, e determino que 

o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino/MT realizem, 

i m e d i a t a m e n t e ,  o s  e x a m e s  s o l i c i t a d o s  p e l o  m é d i c o 

Oftalmologista/Retinólogo, em favor do requerente, sob pena de 

desobediência. Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, bem como o 

Secretário de Saúde do Estado acerca da presente determinação, para 

que cumpram as determinações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ALVES DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI TATIANE DE MATOS CORREA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000992-53.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: EUCLIDES ALVES DA GRACA 

EXECUTADO: KELI TATIANE DE MATOS CORREA Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente para 

manifestar sobre o prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GESSINEIDE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao recorrido João Vinicius, para querendo 

apresentar as contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-10.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUNDQUIST SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010534-10.2016.8.11.0005 REQUERENTE: LEANDRO LUNDQUIST SOUZA 

REQUERIDO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifica-se que a inépcia da petição inicial. 

Isto porque, inicialmente o autor quantificou o valor de causa em R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) e, embora em petição posterior (id 4184960, 

p. 5) tenha requerido a renúncia de valores excedentes ao teto de 40 
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salários mínimos, não houve qualquer especificação sobre quais pedidos 

o promovente desiste, não podendo este juízo especificar pedidos 

substituindo o próprio autor. Nesta linha, restou caracterizada a inépcia da 

peça exordial ante a indeterminação da pretensão do autor. A respeito do 

tema, Daniel Amorim Assumpção leciona [1] que “A certeza é exigida tanto 

no aspecto processual quanto no material. No pedido mediato o autor deve 

indicar de forma precisa e clara qual a espécie de tutela jurisdicional 

pretendida, enquanto no pedido mediato deve indicar o gênero do bem da 

vida pleiteado. O direito brasileiro não admite pedido incerto, sendo a 

certeza do pedido o mínimo exigível em todo e qualquer pedido. Afinal, o 

pedido incerto impede a defesa do réu e o próprio julgamento do mérito. A 

determinação só se refere ao pedido mediato, significando a liquidez do 

pedido, ou seja, a quantidade e qualidade do bem da vida pretendido”. 

Desta feita, sendo certa a diversidade dos pedidos e dos valores 

pretendidos, consistentes em pedido de dano moral, pedido de danos 

materiais referente ao conserto do carro reserva, restituição em 

duplicidade do valor da franquia do seguro, restituição em dobro de 

cobrança indevida, devolução do valor parcial do seguro do veículo pago 

por cinco meses e lucros cessantes e danos emergentes, não é possível 

a análise do feito diante da incerteza quanto a qualidade e quantidade do 

pedido inicial, fato que, consequentemente, importa em extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial 

e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 25 de outubro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volúme Único. 8 ed. 

Salvador: Ed. JusPodvm, 2016.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA CRUZ MORAIS (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)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 088/2018

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO requerimento de concessão de licença-prêmio formulado 

pelo servidor JAN AUREO GOMES ANDRADE, matrícula nº 25675, Oficial 

de Justiça lotad o nesta Comarca,

 CONSIDERANDO que a servidor a faz jus, nos termos do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90,

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JAN AUREO GOMES ANDRADE, Oficial de 

Justiça, matrícula nº 25675, 03 (três) meses de licença-prêmio referente 

ao quinquênio 08/03/20 13 a 08/03/20 18, a partir desta data, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 

público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de julho de 201 8.

 CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100021 Nr: 7811-68.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP, AVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ofício juntado às fls. 246, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora, por intermédio de suas advogadas, para 

manifestação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106043 Nr: 5082-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEP, PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, PROPRIETÁRIA DA ESCOLA 

AQUARELA DO SABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial retro.

Dê-se ciência do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, aos 

impetrados.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Edital

Processo nº 6345-39.2010.811.0037 (Código 74026)

 Ação: Carta Precatória >Cartas > Outros Procedimentos > Processo Cível 

e do Trabalho.

Exequente: Mitakunã Agropecuária Participações Ltda - Executado: 

Algodoeira Primavera Ltda, Vera Tristão da R. Camargo e Outros

 Leiloeiro: KLEIBER LEITE PEREIRA – Leiloeiro Público Oficial 

004/1998/Jucemat – Leiloeiro Rural 001/1980/Famato

Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 13:30 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 13:30 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo presencial e 

on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o interessado em 

participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site 

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha 

pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

 - Imóvel com 26.317,20 m², localizado na Avenida das Industrias nº 310, 

próximo da Rodovia BR-070. Matricula nº 3.471 do CRI de Primavera do 

Leste/MT.

 Avaliação R$ 6.932.524,89 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, 

quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), valor que 

será atualizado até a data do leilão.
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CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se lance houver. 

2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor mínimo de 70% 

(setenta por cento) do valor da avaliação. 3) O interessado em arrematar 

o bem em parcelas, poderá apresentar ao leiloeiro proposta de 

arrematação, pagando à vista 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 

arrematação, e o saldo restante de 75% (setenta e cinco por cento) 

parcelado em até no máximo 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, 

sendo que o arrematante pode pagar, se desejar, percentual maior que 

25% (vinte e cinco por cento) de entrada.

 5) No caso de pagamento parcelado, incidirá a correção monetária mensal 

calculada pela taxa definida pelo juizo, e no caso de atraso no pagamento, 

mais a multa de 10% (dez por cento). O bem ficará hipotecado como 

garantia do negócio até a sua quitação integral. 5) Em qualquer hipótese 

de parcelamento, pelo valor da avaliação ou não, o pagamento à vista 

prevalece sobre o pagamento à prazo. 6) Comissão do Leiloeiro: 5% 

(cinco por cento) a ser pago à vista pelo arrematante. 7) Em ocorrendo a 

adjudicação a comissão será de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da 

avaliação. 7.1. Suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelo pagamento da comissão do 

leiloeiro fixada em 2,5% (dois e meio por cento). Nos demais casos, a 

comissão do leiloeiro será de acordo com o estabelecido na Resolução nº 

236/2016/CNJ. 8) O não pagamento da comissão e/ou do valor da 

arrematação, implica na aplicação das penalidades legais ao arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem, devendo o 

interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar "in-loco" o 

bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico em que se 

encontra, não cabendo reclamações ou desistências não abrangidas pelo 

ordenamento jurídico vigente.

 INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os 

demais credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente 

edital, publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

 A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNILDO GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000063-55.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: MARCELO PILOTO MACIEL 

EXECUTADO: ARNILDO GUADAGNIN Vistos etc. Cientifique-se a parte 

exequente sobre a ausência de cumprimento da ordem de penhora online, 

em razão da insuficiência de saldo, consoante detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio de valores anexo. Penhore-se, consoante postulado 

pela parte credora (id 7282056). Certificada a existência de ônus reais 

registrados, intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 

799, I, do Código de Processo Civil. Avaliem-se os bens, no prazo de 10 

(dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e 

laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as 

suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos 

bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de 

não conhecimento, em 10 (dez) dias. Realizadas a penhora e a avaliação, 

o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875). 

Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005163-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal 

sobre a certidão do oficial de justiça ID 13952212.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente para no prazo de 10(dez) se 

manifestar sobte os documentos juntados no ID 13307385 e 13307396.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005030-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005030-75.2018.8.11.0037 (PJe) Busca e Apreensão (com 

base no artigo 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 911/69) Requerente: Banco 

Bradesco S.A Requerido: Wagner Barros da Silva Vistos em correição 

permanente. Cumpra-se a ordem de busca e apreensão, nos termos da 

decisão que concedeu a liminar, servindo cópia de mandado. Quando a 

parte interessada requerer diretamente ao juízo da Comarca onde foi 

localizado o veículo ou outro bem com vistas a sua apreensão, sempre 

que o bem estiver em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, 

conforme o artigo 3º, §§ 12 e 15 do Decreto-Lei nº 911/1969, o pedido 

será distribuído e registrado da seguinte maneira (CNGC, art.633): > I – 

Livros Requerimento Avulso, Processo Civil, e do Trabalho, Classe 

Petição, Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. Destarte, proceda com 

a alteração sistêmica necessária. O juízo do processo originário será 

comunicado da apreensão do bem e/ou veículo, via malote digital e 

providenciará a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (CNGC, 

art.636). Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito no 

juízo do processo originário (CNGC, art.637). Cumprido o ato e exaurida a 

finalidade do procedimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Oficie-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE EM 

REGIME DE PLANTÃO, DE IMEDIATO. Primavera do Leste (MT), 26 de julho 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001223-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUSA LIMA (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos embargantes/executados para pagar o valor de R$ 

10.769,11 ( dez mil, setecentos e sessenta e nove reais e onze 

centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos do artigo 
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523, §1º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil/2015.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004668-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO)

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA 

(RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de cumprimento da 

liminar e citação, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 82-30.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 152, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial HENRIQUE TRINDADE DO 

AMARAL, com sede na Rua Paranatinga, nº 1351, Jardim Riva, CEP: 

78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 99909-1169, para a 

realização de perícia, nos exatos termos da decisão fl.110/111.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150750 Nr: 4740-82.2015.811.0037

 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): DANIELLA ESCOBAR IZELI - ME, DANIELLA 

ESCOBAR IZELI, EDNO APARECIDO IZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que o acordo não foi cumprido, defiro o 

pedido de fl. 53 e determino a retificação da distribuição e autuação para 

constar a presente como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fl.42), correspondente ao montante de R$197.084,08 (cento e noventa e 

sete mil oitenta e quatro reais e oito centavos) no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 4517-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR'S CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, 

IRANIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 102.

Retifiquem-se a autuação do polo ativo da presente, devendo constar 

como exequente Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 3816-23.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, ODAIR LUIZ DE PIERI - OAB:5054

 Vistos.

 Designe-se data para venda judicial do bem penhorado de acordo com as 

datas informadas pelo leiloeiro judicial.

 Nomeio como leiloeiro judicial a empresa “Leilões Judiciais Serrano”, na 

pessoa da Leiloeira, a Sra. CIRLEI FREITAS B. DA SILVA, Jucemat nº 22, 

que poderá ser encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 264, Residencial J.K 

– B. Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000, devendo ser intimada 

para a realização dos trabalhos.

Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo 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).

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro, nos 

moldes do art. 884 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120901 Nr: 3393-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 127.

Com relação ao pedido de levantamentos dos valores bloqueados, verifico 

que este já foi realizado, conforme alvará de fl. 115.

Quanto ao pedido de suspensão do feito, em consonância com o disposto 
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no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111044 Nr: 1396-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MINO - ME, PAULO SÉRGIO 

MINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 133, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45722 Nr: 1259-92.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BARBOSA DA COSTA, MARILENE DA 

CONCEIÇÃO PAIS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIP HANNEMANN - 

OAB:OAB/SP 173.727, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 157 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126200 Nr: 8764-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB: MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 123 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138310 Nr: 9204-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR LUIZ BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA FURLAN, NEURI FRANCISCO 

GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 77 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 8347-79.2010.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 143 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM AGROINDUSTRIAL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 67/67-v, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107884 Nr: 7028-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 126/127, citem-se os executados, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara C. Crocco de Oliveira - ME, Sandra 

Regina Correa Crocco, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 60, citem-se os executados, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 429-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BORGUETTI 

CARDOSO - OAB:RS/48107, ANA ISABEL DALPAI TOMASETTO - 

OAB:RS 47.929, ANGELA DAL PAI GIUGNO TOLEDO - OAB:RS/ 61.212, 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - OAB:, EVELYN DA SILVAMOROSO - 

OAB:, JOVANA SOTTILI - OAB:RS/ 45E472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 83, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164257 Nr: 2322-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 105, citem-se os executados, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 
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no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 3167-48.2011.811.0037

 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: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 137, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153329 Nr: 5949-86.2015.811.0037

 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: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948 OAB/RJ, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 6787-39.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DE ALMEIDA, IRINEU FRANCISCO 

ROTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS 10.766, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, Thomas Henrique 

Rodrigues de Carvalho - OAB:124476, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT-12575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROSA MARIA POZZER ROTILI - 

OAB:MT/14.441

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126154 Nr: 8720-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168538 Nr: 4507-51.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Maróstica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT-2615

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176460 Nr: 8765-07.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI-ME, 

RODRIGO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 113/114, citem-se os executados, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 5094-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 155/156, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 63-19.2009.811.0037

 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: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, Renata susete 

Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação do requerido, via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130662 Nr: 3277-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, MONICA 

MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 373/374, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que 

atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia, nos exatos 

termos da decisão fl.368.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130136 Nr: 2842-68.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SILVEIRA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE 

CAMINHÕES- APROCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos.

Considerando o impedimento arguido pela requerente à fl. 373, revogo a 

nomeação anteriormente feita e nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO 

CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, 

Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, 

a qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo 

de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137414 Nr: 8602-95.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA, PEREIRA 

BRAGAGNOLO E CIA LTDA - ME, PRENCON PRE-MOLDADOS E 

CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO RICARDO 

MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7790-19.2015.811.0037

 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: INÁCIO JOSÉ KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Ante a petição de fl. 74, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 872-09.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MARINGÁ- 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/PR 6.223, ANDR[É LUIZ BONAT CORDEIRO - 

OAB:OAB/PR 25.697, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA 

- OAB:14588-MT, Willian Ruiz da Silva - OAB:18157/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 170/170-v, cite-se o executado, via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos 

termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178405 Nr: 9805-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJR TANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JONAS WOLTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o recolhimento da diligência (fl. 63/64), proceda-se conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170397 Nr: 5427-25.2016.811.0037

 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: EDER ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CRISTIAN MICHALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 14h40min, a 

ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 50 quanto à citação por edital.

Com a citação, ou caso esta reste infrutífera, intime-se o autor para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125207 Nr: 7782-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:SP/206.425, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, IRIS VANIA 

SANTOS ROSA - OAB:SP/115089, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:SP 234.665, MILTON SAAD - OAB:SP/ 16.311, NAILA MEIRELES 

QUINTÃO - OAB:SP/ 271.273, WILLIAM BEHLING P. LUZ - OAB:SP/ 

207.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que o acordo não foi cumprido, defiro o 

pedido de fl. 84 e determino a retificação da distribuição e autuação para 

constar a presente como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente (fl. 

85), correspondente ao montante de R$358.588,70 (trezentos e cinquenta 

e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 1217-72.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI SUBTIL GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 144.

 Oficie-se a Comarca de Ato Taquari/MT, solicitando informações sobre o 

processo n° 11-91.2005.811.0092, código n° 13103.

Realizadas as diligências, intime-se a exequente para se manifestar sobre 
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o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, devendo ser expedido novo mandado para tentativa 

de intimação no endereço indicado nos autos, consignando-se que, em 

não sendo encontrado o executado, fica, desde já, autorizada a 

realização de citação por hora certa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69235 Nr: 1543-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGLE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 422/424, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, 

com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 

78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, para a 

realização de perícia, nos exatos termos da decisão fl.401.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169610 Nr: 5066-08.2016.811.0037

 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: EDUARDO CAMPANER MUXEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, EUDES 

PIRES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quando ao pedido de citação por edital, às fls. 68, verifico que não se 

esgotaram todos os meios de localização dos requeridos, razão pela qual 

indefiro por ora o pedido.

 Proceda-se nova tentativa de citação dos requeridos no endereço 

indicado nos autos.

Com a citação ou caso esta reste infrutífera, intime-se o autor para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157407 Nr: 7840-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SIMONCELOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177307 Nr: 9217-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA NETO E SOUZA LTDA - LABORATÓRIOS 

AGROANÁLISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES R. BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 14229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167120 Nr: 3771-33.2016.811.0037

 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: ELI FAUSTINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Em consulta no SisconDJ foi constatado que ainda existe um 

remanescente no valor de 310,99. Assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62107 Nr: 1954-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 
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executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 7559-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

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

OAB:12903, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WILLIAN DIAS CAVERSAN , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 919-75.2012.811.0037

 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: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137264 Nr: 8496-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoni Roani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da requerida, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 

14h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156705 Nr: 7517-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME, MARCELO VICENTINO 

FREGADOLLI, SARAH SUELLEN S. FREGADOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002461-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002461-38.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 26 de julho de 2018. Célio Almeida da 

Costa Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005139-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ANTONIO CARLOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 
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está acometida a parte requerente, o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que 

atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 31/ 

6022191460, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005134-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005134-67.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: DARLEY DA SILVA CAMARGO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cite-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, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Defiro o pedido de isenção de custas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005108-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEGORARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005108-69.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARILENE PEGORARO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE 

ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – DÉCIMOS C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

MARILENE PEGORARO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em 

síntese, que a requerente é servidora pública municipal desde 15.08.1991, 

sendo, que em julho/2002, passou a receber “FUNÇÃO GRATIFICADA”, de 

modo que passou a ter direito à incorporação do percentual de 1/10 da 

função percebida para cada ano completo de exercício consecutivo. 

Alega que adquiriu o direito em receber 7/10 da função gratificada, nos 

termos do artigo 88 do Estatuto do Servidor Municipal. Assim, pugnou, 

liminarmente, seja determinada ao Município de Primavera do Leste, com 

base no artigo 88 da Lei 679/01, que proceda imediatamente a 

INCORPORAÇÃO dos décimos a que a servidora tem direito, conforme 

demonstrado na memória de cálculo. É o relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar de acordo com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Com a devida vênia ao ilustre causídico, tenho 

que impraticável o deferimento do pedido de tutela de urgência. Isto porque 

comungo do entendimento já pacificado no sentido de não ser possível a 

tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública que esgote no todo ou 

em parte o objeto da ação. Outrossim, a remuneração pleiteada envolve 

verba alimentar, de modo que a concessão da liminar geraria situação de 

irreversibilidade, o que não se mostra cabível. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000812-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000812-72.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 371.948,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]. 

Vistos. Ante a certidão retro, informando que a parte exequente não se 

manifestou sobre os bens ofertados em garantia, entendo que precluiu 

seu direito a qualquer oposição. Destarte, expeça-se termo de penhora 

nos autos. No mais, aguarde-se o julgamento dos embargos à execução. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67689 Nr: 102-79.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACHELI MELLO CASTELLANO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170592 Nr: 5526-92.2016.811.0037

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170599 Nr: 5532-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SANTOS PASSOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135666 Nr: 7298-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, bem como tendo em vista o Termo de Audiência do Id 14327753 

(vinculado ao presente ato), impulsiono o feito para intimar o polo ativo a 

manifestar/ratificar/corrigir eventual erro material no documento do Id 

12757080. Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges 

de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011793-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY TAVEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011793-75.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ARLEY TAVEIRA MACHADO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, Expeça-se alvará em favor do credor e/ou 

sua advogada (confirmar poderes especiais), do valor incontroverso de 

R$ 6.845,92 (...), para zerar a conta. Intimo o executado para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme requerido pelo exequente 

na petição retro, no prazo de cinco dias, ou impugnar o cálculo, sob pena 

de bloqueio via bacenjud. Sendo depositado o valor, fica desde já 

autorizado o levantamento, pelo credor, devendo vir em seguida 

conclusos os autos para sentença de extinção. Caso contrário, conclusos 

para procedimento de penhora on line ou julgamento de eventual 

impugnação. P. Leste-MT, 26 de julho de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARQUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

LETICIA CRISTINA MOSTACHIO PEREIRA OAB - SP281270 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, impulsiono o feito para intimar a parte devedora a cumprir 

integralmente a sentença, inclusive pelo pagamento da condenação em 

pecúnia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos vinculados: 

Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada dos débitos. 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do 9.º da Lei 11.419/2006. 

Primavera do Leste, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010968-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA ALVES (REQUERENTE)

MAGNA ALVES GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011198-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o 

para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem como para 

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

Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FERREIRA DE LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, e o 

consequente retorno da Turma Recursal, impulsiono o feito para intimar a 

parte credora para se manifestar acerca do(s) comprovante(s) de 

adimplemento da(s) obrigação(ões), juntado(s) nos autos digitais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Documentos vinculados: petição e respectivo(s) anexo(s) (Id’s 13208749, 

13208746, 13208754 e 13208751). Observação: O processo está 

integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do 

Leste/MT, 26 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MAROSTICA (REQUERENTE)

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006236-61.2017.8.11.0037 

Promovente: LUIZ ANTONIO MAROSTICA e NADIR BOM MAROSTICA 

Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e examinados os autos, 

T ra ta -se  de  ação  conexa  com os  p ro c e s s o s  n º 

8 0 1 1 4 5 4 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  8 0 1 1 1 9 3 - 5 4 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1006259-07.2017.8.11.0037 Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUIZ ANTONIO MAROSTICA 

e NADIR BOM MAROSTICA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. 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. Os requerentes alegam que 

nos três meses anteriores a propositura da ação a requerida passou a 

efetuar constantes ligações para o telefone fixo residencial destes. 

Afirmam que tais ligações se tratam de cobranças de dívidas de terceiros 

desconhecidos (vide relato minucioso do inicial). Asseveram que as 

ligações passaram a ser constantes e por várias vezes ao dia, inclusive à 

noite e aos sábados. A ré alega que não há qualquer ato da requerida que 

vincule os aborrecimentos que os autores estão sofrendo. Aduz que as 

ligações são realizadas no intuito de oferecer ao cliente novos planos e 

pacotes em benefício do autor. Afirma que as ligações não podem ser 

vistas como incômodos, pois as cobranças são efetuadas nas linhas que 

tem como cadastrada a linha do autor. Analisando a questão discutida 

verifico que razão assiste aos requerentes. A requerida não nega a 

realização das ligações, entretanto aduz que não praticou qualquer ilícito, 

vez que as cobranças são feitas nos contatos passados pelos clientes. O 

fato de a requerida realizar reiteradas ligações no telefone fixo dos 

autores, para realizar cobranças de terceiros desconhecidos pelos 

autores e insistirem nas ligações mesmo após ser comunicada de que a 

pessoa que procuravam era desconhecida pelos requerentes, 

causou-lhes transtornos que ultrapassam o mero dissabor e que devem 

ser indenizados, vez que houve perturbação do sossego e tranquilidade 

do lar. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. REITERADAS LIGAÇÕES PARA A RESIDÊNCIA DA 

AUTORA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. PERTURBAÇÃO DO 

SOSSEGO E DA TRANQUILIDADE DO LAR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
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PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003932084, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 14/05/2013).” Ademais, importante 

frisar que a requerida realizava muitas ligações de cobrança ao longo do 

dia, conforme tabelas apresentadas na inicial, e que tais ligações ao longo 

de um período, casou angústia e sofrimento aos requerentes, vez que a 

todo tempo eram incomodados com ligações da requerida cobrando dívida 

de terceiros. Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia total de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A descrição minuciosa da 

inicial e documentos juntados demonstram a quantidade de importúnio que 

sofreu a parte autora. É um abuso reiterado e que causa grande 

constrangimento, devendo por isso ser severamente reprimido. Ante o 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e: a. Determino que a requerida se abstenha de realizar 

cobranças por débitos de terceiros no telefone residencial n° (66) 

3498-5566 de titularidade do autor; b. Condeno a ré ao pagamento de 

R$8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, sendo o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil) para cada um dos requerentes, cujo valor há 

de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

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. Primavera do Leste, 23 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, 23.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MOTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006464-36.2017.8.11.0037 Reclamante: CLEONICE MOTA TEIXEIRA 

Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma, que não foi notificada da negativação. Se defende a requerida 

alegando legitimidade da cobrança e validade do negócio jurídico, não 

ocorrência de dano moral, litigância de má-fé e ausência dos documentos 

indispensáveis. É o breve relato. Da Preliminar de Mérito. A respeito do 

pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante de 

negativação retirado no órgão de proteção ao crédito, não verifico 

irregularidade que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviço. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, comprovando assim a 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há 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. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de julho de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, 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). Diante disso, condeno a parte 

reclamante 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 de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 25 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DE SOUZA RAMADA (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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006462-66.2017.8.11.0037 Reclamante: LUIS DE SOUZA RAMADA 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando 

legitimidade da cobrança e validade do negócio jurídico. É o breve relato. 

Da Preliminar de Mérito. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do comprovante de residência da parte autora, não verifico 

irregularidade que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 
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parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida e juntou várias faturas decorrentes da prestação de 

serviço. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, comprovando assim a 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há 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. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de julho de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, 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). Diante disso, condeno a parte 

reclamante 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 de 11 salários 

mínimos. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos. 

Primavera do Leste - MT, 25 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159714 Nr: 282-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 26 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153967 Nr: 6222-65.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR 

TAVARES, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTAVIO MARQUES - 

OAB:MT 9.782, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169 MT, RODRIGO VILELA RAVANELLO - 

OAB:21360, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Prosseguindo, em relação ao acusados Getúlio Gonçalves Viana e Valdir 

Tavares, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 07/08/2018 às 14:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Por fim, defiro a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 295.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001145-78 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O 

DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001442-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLESSIR MARIA FACHIN (REPRESENTADO)

 

1001442-85.2017.8.11.0040 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 as Partes, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, haja 

vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 26 de 

julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMEX COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO 

LTDA (EXECUTADO)
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TATIANE DANTAS DE ABREU GAVASSO (EXECUTADO)

FABIO GAVASSO (EXECUTADO)

 

1000207-83.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação da penhora, 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, 26 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002006-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002006-98 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista a devolução 

da carta precatória. Sorriso/MT, 26 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.: 93845 Nr: 5380-81.2012.811.0040

 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: SADI LEFF, MARLI KOCHENBORGER LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:19820/MT, MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 É o breve relato. Decido.Com a presente ação, pretendem os autores a 

resolução de acordo judicial firmado nos autos de nº 528/2008, cód. 

48682 que tramitou perante esta 1ª Vara Cível, atribuindo à causa em 

agosto de 2012 o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).Pelo 

acordo judicial que ora pretendem anular/rescindir, os litigantes 

entabularam a cessão de direitos inerentes a uma área de 1.210ha, objto 

da matrícula 2.046 do CRI de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

mediante a contraprestação representada por 5.000 ha situado no 

Município de Altamira/PA, 15.000 sacos de soja de 60Kg e ainda 02 

chácaras de 20 alqueires cada, situadas ao lado esquerdo da BR 

163.Veja-se portanto que, o objeto de presente ação possui expressivo 

valor econômico. Aliado a isso, inexiste nos autos demonstração de que 

os autores são economicamente hipossuficientes, a ponto de 

encontrarem-se impossibilitados de efetuar o recolhimento das custas 

processuais devidas no caso em tela.Nessa toada, em consonância com o 

entendimento reiteradamente adotado por este Juízo, balizado, inclusive, 

pelo entendimento majoritário do Tribunal de Justiça deste Estado, revogo 

a decisão inicial de concessão do benefício da Justiça Gratuita deferida 

aos autores e determino a imediata intimação dos mesmos para 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas, no prazo legal, sob 

pena de imediata extinção do processo e condenação ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios de sucumbência.Decorrido o prazo legal, 

com ou sem recolhimento das taxas e custas processuais, conclusos os 

autos.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.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANDREIA 

SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, ANTONIO 

LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, 

CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, 

CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE 

DE CARVALHO SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO 

- OAB:OAB/SP 184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO 

BONAFÉ - OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 

1502-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 

160.289, FABIO HENRIQUE LOPES PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, 

FABRÍCIO ROCHA - OAB:OAB/SP206.338, GABRIEL PORTELA 

PERFEITO - OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, 

LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:OAB/SP 117.515, 

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, MARCOS BIASIOLI - 

OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - OAB:153.715, PAULO RANGEL 

DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, RAFAEL SANTIAGO DE JESUS 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA 

MARIA RANIERI - OAB:73152, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU BIANCHI - 

OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, Tiago 

de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 Autos n° 8839-23.2014.811.0040 – Código 118241.

 Vistos etc.

 Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
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Remetam-se as informações prestadas em anexo, via Malote Digital, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

 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.: 96787 Nr: 8765-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Dalla Vechia 

Bigolin - OAB:19719/RS, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, 

JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado em relação à decisão 

proferida, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados por Caixa Seguros S/A, mantendo-se a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos.Cumpra-se o já determinado na decisão 

proferida.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.: 84702 Nr: 3971-07.2011.811.0040

 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: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 É o breve relato. Decido.Face a inexistência de preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado.Em cumprimento ao disposto no 

art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

requisitos da responsabilidade, isto é, uma ação ou omissão, culposa ou 

dolosa, praticada pela parte requerida; resultado danoso e nexo de 

causalidade entre a ação/omissão e o resultado danoso, sem prejuízo de 

outros que, inclusive, podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental e testemunhal.Nos termos do art. 357, III do 

NCPC, o ônus da prova observará o disposto no 6º, inciso VIII do CDC, 

Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de Setembro de 2018, às 17:30 

horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.Intimem-se. 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.: 147778 Nr: 2861-94.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN PABLO PRESTES COOKE, Grazielli dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ MATEVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELZA JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, ajuizada 

por LUAN PABLO PRESTES COOKE e GRAZIELLI DOS SANTOS SILVA em 

face de RICARDO LUIZ MATEVI a fim condenar o requerido ao pagamento 

da quantia de R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) referente 

a parcela vencida do contrato, devidamente corrigidos e com juros de 1% 

ao mês desde o vencimento (art. 395 c/c 397, do CC).Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Em virtude do princípio da 

causalidade, CONDENO o requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no art. 85, caput e §º2 do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 25 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.: 137952 Nr: 9614-04.2015.811.0040

 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: VERA LUCIA DALLE LASTE DINEBIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUÍS RHEIN DA SILVA 

CORDEIRO - OAB:64389, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651/A, 

MARCO ANTONIO MOREIRA - OAB:32.546/DF, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 02/10/2018, às 14:00 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 1005824-65.2018.8.11.0015, em tramite pela Segunda Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124324 Nr: 2026-43.2015.811.0040

 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: DPDEDMG, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSCDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2026-43.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e EDIVAN DE SIQUEIRA

PARTE RÉQUERIDA: MARIA SALETE CORREIA DE SIQUEIRA - ESPÓLIO

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: O autor Edivan de Siqueira, é filho de Maria Salete 

Correia de Siqueira, além do autor a falecida possuía outros 4 filhos, 

Leomara de Fátima Siqueira Landskron, Lucimara de Siqueira, Edelar 

Antônio Siqueira e Edimar Siqueira, todos capazes na forma da lei civil. A 
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Sra. Maria Salete de Correia de Siqueira faleceu na data de 20 de 

dezembro de 2014, no Hospital Regional de Sorriso/MT, sem deixar 

testamento. A falecida era viúva. DOS BENS DO ESPÓLIO, a falecida 

deixou o seguinte patrimônio: Direito pessoal sobre bem imóvel constituído 

pelo lote urbano nº 10, quadra 12, situado no Loteamento Benjamin Raiser, 

Rua Rio de Janeiro, nº 405, Bairro Benjamin Raiser, Sorriso/MT, com área 

de 480,00 metros quadrados, com matrícula nº 13942, Folha 01 do livro 2 

do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, avaliado em R$ 100.000,00. 

Importa destacar que os direitos pessoais sobre o imóvel acima apontado 

foram adquiridos pelo esposo da Sra. Maria Salete, Sr. Dionizio Siqueira, 

no ano de 2000, servindo o bem em referência de moradia para o casal, 

desde então. Após o falecimento do Sr. Dionizio, ocorrido no ano de 2005, 

a Sra. Maria Salete passou a residir sozinha no imóvel acima descrito, até 

a data de seu falecimento. Destaca-se, outrossim, que é objeto de ação de 

usucapião que tramita perante este Juízo, autos código 93418. RESÍDUOS 

PECUNIÁRIOS DEIXADOS PELA FALECIDA DEPOSITADOS JUNTO ÀS 

AGÊNCIAS DOS BANCOS DO BRASIL E ITAÚ DESSA CIDADE, sendo certo 

que as referidas instituições financeiras se recusam terminantemente à 

fornecer os herdeiros quaisquer informações relativas ao patrimônio 

pertencente à falecida que eventualmente esteja sob seus cuidados 

senão mediante ordem judicial. RESÍDUOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES 

DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A QUE FAZIA JUS A FALECIDA 

PERANTE O INSS, EM RAZÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE E 

AUXÍLIO DOENÇA PERCEBIDOS PELA SRA. MARIA SALETE. Neste 

particular, destaca-se também, que o INSS se recusa a fornecer aos 

herdeiros quaisquer informações sobre eventual existência de saldo 

financeiro em favor da falecida e de seu montante, senão mediante ordem 

judicial. 01 VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE, ANO 2006/2007, COR 

PRATA, PLACA KAR-7669, AVALIADO EM R$ 18.000,00. Referido veículo 

ainda se encontra registrado, junto ao DETRAN/MT em nome de terceira 

pessoa, tendo a falecida adquirida a propriedade de aludido bem móvel por 

meio de contrato de compra e venda realizado perante estabelecimento 

comercial local, conforme cópia do contrato de financiamento. DOS 

HERDEIROS: Conforme dito anteriormente a falecida possuía cinco filhos, 

sendo todos eles maiores e capazes, na forma da lei civil. Observada a 

ordem de vocação hereditária prevista no Art. 1829 do Código Civil, 

notadamente tendo em vista a requerente era viúva, a herança deverá ser 

partilhada em frações idênticas entre todos os seus filhos citados acima.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. 

Nomeio inventariante o Sr. Edivan de Siqueira, sob compromisso a ser 

prestado em 05 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá o inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

cartório (CPC, art. 993). Após, citem-se o Ministério Público e os 

interessados, se for o caso, bem como a Fazenda (CPC art. 999), 

manifestando-se sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro, em 20 dias (art. 1002) ou atribuir valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados, (art. 1.008), manifestando-se 

expressamente. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 

1001) e digam, em 10 dias (art. 1012). Consigne-se que o imposto deverá 

ser calculado administrativamente e juntados aos autos antes da 

sentença. Às providências. Notifique-se o MPE.

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, Mayla Dovigi, 

estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 26 de julho de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139995 Nr: 10623-98.2015.811.0040

 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): VALDINEI MAUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10623-98.2015.811.0040 – Código: 139995.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, 

conforme requerido à fl. 75.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 101394 Nr: 4263-21.2013.811.0040

 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): CINTIA MARA FERNANDES DE FREITAS, 

PAMALA CARLA DE QUADROS FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4263-21.2013.811.0040 – Código: 101394.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, 

conforme requerido à fl. 160.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 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.: 90183 Nr: 1812-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x 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.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.: 146873 Nr: 2428-90.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE ARRUDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.093/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 2428-90.2016.811.0040 – Código Apolo: 146873.

 Vistos etc.

 Ante o teor do petitório de fl. 82, DETERMINO a Sra. Gestora Judiciária que 

providencie o necessário à vinculação da quantia penhora a estes autos.

 Após, INTIME-SE a parte autora para indicar os dados da conta para 

transferência dos valores, devendo a Secretaria da Vara observar o teor 

do Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado 

aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 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.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.354-25.2000.811.0040 – Código Apolo:8496.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147408 Nr: 2725-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA EDINALVA DOS SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI ALEXANDRINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2725-97.2016.811.0040

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e MARIA EDINALVA DOS SANTOS DE SOUSA

PARTE RÉ: DARCI ALEXANDRINO DOS SANTOS

CITANDO(A, S): DARCI ALEXANDRINO DOS SANTOS, CPF: 93970765153, 

RG: 000152032 SSP MS FILIAÇÃO: MARIAO ALEXANDRINO DOS SANTOS 

E MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, DATA DE NASCIMENTO: 

29/09/1963, BRASILEIRO(A), NATURAL DE AQUIDAUANA-MS, PEDREIRO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 818,90

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,s), 

atualmente em local incerto e não sabido, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% e, também, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o 

valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC).

 VALOR DO DÉBITO: R$ 818,90 em 01/04/2016.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na inicial. INTIME-SE O 

EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS 

PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, 

que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 

523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO 

IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR 

mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

PRAZO DE 15 DIAS para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 

525, do NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE. Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo em caso de impugnação, 

salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o 

CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, 

ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Às 

providências.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 26 de julho de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001413-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinícius Gabriel Zanoni de Oliveira OAB - PR41703 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

FREITAS PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ARMAZENS GERAIS TELES PIRES LTDA - EPP (REQUERIDO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

AGROVERDE PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

MRB PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 184 de 705



Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUILHERME MARTINI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001413.98.2018.8.11.0040 Recuperação Judicial/Litisconsórcio 

Ativo Facultativo/Fraude/Convolação da Recuperação Judicial em Falência 

Vistos etc. Cuida-se de requerimento para cancelamento da Assembléia 

de Credores das Recuperandas Agroverde Agronegócios e Logística Ltda 

e outras apresentado pela credora Oro Agri Brasil Produtos para 

Agricultura Ltda, pelos fatos expostos no pedido inicial de Id. 12344987. 

Ainda nos autos principais, quando da apresentação do pleito acima, o 

pedido de suspensão da Assembléia foi indeferido, oportunidade em que, 

ante a alegação de fraude, determinou-se a extração de cópias e a 

autuação em apartado com posterior intimação do Administrador Judicial 

para apresentação de relatório da contabilidade das Recuperandas e vista 

dos autos ao Ministério Público Estadual, tudo conforme é possível 

verificar do Id. 123451190. Certificou-se nos autos que a requerente 

deixou de efetuar o recolhimento das custas processuais, Id. 13315060. 

Manifestação do Administrador Judicial pelo indeferimento do pedido de 

suspensão da Assembléia Geral de Credores, bem como pelo 

indeferimento da inclusão das demais sociedades no polo passivo do 

processo recuperacional, Id. 14147541. Ato contínuo, colheu-se o parecer 

do Ministério Público Estadual, por seu representante legal, acompanhou a 

manifestação do Administrador Judicial, observando que, a inexistência de 

litisconsórcio ativo na ação de recuperação judicial não impede que, sendo 

constatada a ocorrência de fraude, o Juiz possa convolar o processo 

recuperacional em falência, estendendo os efeitos da quebra às terceiras 

empresas, Id. 14307462. Por último, o Administrador Judicial requereu a 

juntada dos documentos contábeis em arquivo digital utilizados pelo 

Contador nomeado para subsidiar a manifestação anteriormente lançada 

nos autos, Id. 14361575. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando 

a questão, cuida-se de pedido apresentado pela credora Oro Agri Brasil 

Produtos para Agricultura Ltda, alegando que o Grupo Empresarial 

Agroverde é formado por outras empresas além daquelas incluídas no 

polo ativo do processo recuperacional, notadamente em razão de que da 

análise dos balanços das empresas Recuperandas, constatou o desvio de 

valores em favor dos sócios e empresas coligadas, da ordem de 103,4 

milhões no ano de 2015, o que restou elevado para 145,7 milhões no ano 

de 2016 Diante disso, a credora acima nominada alega a ocorrência de 

fraude em relação ao processo recuperacional, requerendo a suspensão 

da Assembléia Geral de Credores e a intimação das Recuperandas para 

tecer explicações acerca da não inclusão das demais empresas no polo 

ativo do processo recuperacional. Pois bem. Consoante bem colocado 

pelo i. Administrador Judicial em sua manifestação colacionada aos autos, 

apesar da omissão legislativa a respeito do tema, a jurisprudência dos 

nossos tribunais, assim como a doutrina brasileira têm admitido a formação 

de litisconsórcio ativo nas ações de recuperação judicial formuladas por 

empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tanto de fato como de 

direito, com aplicação subsidiária da norma processual civil (art. 189, LRF) 

e com fundamento no princípio da preservação da empresa insculpido no 

art. 47 da lei especial. Aliás, nesse sentido mostra-se oportuno 

transcrever abaixo recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

senão vejamos: “Recuperação Judicial. Litisconsórcio ativo. Possibilidade, 

apesar da omissão a respeito na Lei nº 11.101/2005. Aplicação subsidiária 

do Código de Processo Civil, nos termos do art. 189 da LRF. Existência, na 

hipótese, de entrelaçamento financeiro e de gestão das sociedades 

integrantes do grupo, inclusive a Transmix. Sociedade que é acionista da 

Constran e tem o restante do capital detido pela UTC Participações. 

Determinação do processamento, também, em litisconsórcio ativo, da 

recuperação judicial da Transmix, integrante do Grupo UTC. Recuperação 

judicial. Determinação do pagamento dos credores trabalhistas com o início 

do prazo ânuo previsto no art. 54 da Lei nº 11.101/2005 a partir de 180 

(cento e oitenta) dias corridos da decisão que deferir o processamento da 

recuperação judicial. Respeitada a inspiração social, mantida a deliberação 

recorrida, estaria autorizado o pagamento a credores antes mesmo de 

estabelecida, em assembleia, a forma de pagamento. Decisão cassada. 

Princípio da paridade entre credores, sem prejuízo de oportuno reexame 

da questão por conta de precedentes desta Câmara determinando, 

quando ultrapassado prazo de um ano, contado da distribuição do pedido 

recuperatório. Recuperação judicial. Insurgência contra a decisão que 

determinou esclarecimentos acerca de negócio de cessão de direitos de 

exploração de petróleo e gás que teria sido realizado antes da distribuição 

da recuperação judicial pela Norteoleum à Imetame. Perda superveniente 

do objeto neste particular porque não houve oposição dos credores e o 

magistrado manteve os efeitos do negócio. Recuperação judicial. Pedido 

formulado pelas recuperandas de dispensa de certidões para contratar 

com o Poder Público. A par da ausência de deliberação expressa a esse 

respeito nas decisões recorridas, a questão já foi decidida anteriormente, 

com a interposição de agravo de instrumento pelas recuperandas, 

pendente de julgamento e processado sem a concessão de tutela 

antecipada recursal. Recurso também não conhecido neste particular. 

Recuperação Judicial. Desistência do recurso no tocante ao pedido de 

inclusão, no polo ativo da recuperação, da sociedade Clia Porto. Recurso 

prejudicado neste particular. Recurso parcialmente provido na parte em 

que  é  c o n h e c i d o . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2178926-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data 

de Registro: 12/04/2018) No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais ainda no ano de 2015, consoante aresto 

adiante reproduzido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - IDENTIDADE DE SÓCIOS, APORTES PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO BANCÁRIOS E 

CREDORES - CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE [...] Diante da identidade de 

sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador 

das empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico 

de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em 

litisconsórcio ativo [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n. 106137/2014, 

Primeira Câmara Cível, rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 31.03.2015) 

Daí porque, sendo as Recuperandas pertencentes ao mesmo grupo, 

admitiu-se o processamento em conjunto a recuperação judicial em 

apenso, o que aliás sequer foi objeto de insurgência, via interposição do 

recurso adequado, por qualquer dos credores concursais. A questão é 

que, mesmo admitido o litisconsórcio ativo entre empesas do mesmo grupo 

empresarial em caso de recuperação judicial, não se olvida que este 

litisconsórcio é facultativo, de modo que não cabe ao Juízo 

recuperacional, ainda que verificada a alegada fraude em relação aos 

credores, impor às Recuperandas a inclusão das demais empresas do 

grupo econômico no polo ativo da recuperação judicial. Servindo do sagaz 

estudo apresentado pelo Administrador Judicial acerca do tema em 

apreço, transcrevo abaixo trecho do voto do relator Carlos Alberto Garbi, 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no caso da 

recuperação judicial da OAS, senão vejamos: “Observo, por oportuno, que 

a formação do litisconsórcio pelas agravadas não tem qualquer relação 

com eventual obrigação contratual solidária entre elas assumida. 

Independente de eventual solidariedade, o litisconsórcio proposto na inicial 

é facultativo, como visto (art. 46, inc. I, do CPC), vez que as recuperandas 

poderiam vir a Juízo separadamente e o resultado da recuperação judicial 

de cada uma das empresas poderá ser diferente, tudo dependendo do 

quanto decidido na Assembleia Geral de Credores e do que ocorrer no 

curso do processamento do pedido. Portanto, admitido em princípio o 

litisconsórcio ativo no pedido de recuperação judicial, penso que restaram 

bem evidenciados no caso os motivos legitimantes para a manutenção das 

empresas requerentes no polo ativo. A integração de todas num mesmo 

grupo empresarial - situação de amplo conhecimento dos credores e 

certamente por eles sopesada ao negociar com as recuperandas - 

somada à forte interligação subjetiva e negocial existente entre as 

agravadas, condizem com a comunhão de interesses prevista no art. 46, 

inc. I, da Lei nº 5.869/1.973, a autorizar a manutenção de todas as 

requerentes no polo ativo do pedido. Convém observar, ainda nesta seara, 

que apesar de alguns credores terem impugnado a formação do 

litisconsórcio e a reunião de massas (ativos e passivos) das agravadas, 

não constam motivos justificadores suficientes e pertinentes, bem como a 

demonstração efetiva das razões pelas quais as outras empresas do 

grupo deveriam fazer parte da recuperação judicial. .... Tampouco se tem 

conhecimento da situação das demais empresas do grupo a enquadrá-las 

na mesma crise econômico-financeira reconhecida pelas agravadas e não 

se tem conhecimento de suas composições sociais, de sua localização e 

de sua administração, assim como nada se sabe sobre seus negócios. O 

grupo societário no qual as empresas estão inseridas têm várias linhas de 
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atividade empresarial, quais sejam construção civil (engenharia), 

infraestrutura, investimentos, petróleo e gás e outros diversos. Daí por 

que era imprescindível aos credores que alegaram fraude perpetrada na 

escolha das empresas que compõem o polo ativo do pedido e prejuízo na 

falta de referidas pessoas jurídicas na demanda, demonstrar 

adequadamente o vínculo que une as agravadas às demais pessoas 

jurídicas do grupo que não fazem parte do processo recuperacional, o que 

não se vê no caso. ... O que justifica o litisconsórcio na recuperação 

judicial é a necessidade de superação das dificuldades das empresas. 

Portanto, somente aquelas que se encontram em dificuldades, ou ligadas a 

outras que enfrentam dificuldades, devem participar da recuperação. 

Acrescente-se, por evidente, que a recuperação judicial não importa em 

desconsideração da personalidade jurídica e consequentemente o alcance 

do patrimônio dos controladores das empresas. Na ausência dessa 

demonstração que, no caso, caberia ao credor insatisfeito com a 

formação original do litisconsórcio ativo, devem ser mantidas apenas as 

empresas que fizeram parte do pedido, incluindo as três empresas 

constituídas no estrangeiro (OAS Investments GMBH, OAS Investments 

L imi ted  e  OAS F inance L imi ted) . . . . ”  (TJSP,  A I  nº 

2084379-15.2015.8.26.0000 Comarca: São Paulo (1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais) Agravante: VINCI CRÉDITO E 

DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS Agravados: OAS S.A., CONSTRUTORA OAS S.A., OAS 

Empreendimentos Imobiliários, SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS 

MULTIUSO S.A., OAS INFRAESTRUTURA S.A., OAS IMÓVEIS S/A, OAS 

INVESTMENTS GMBH, OAS INVESTMENTS LIMITED, OAS FINANCE LIMITED 

e OAS INVESTIMENTOS S.A. Grifo e Negrito Nosso) Com e vê, cuida-se de 

hipótese jurídica que merece ser transposta para o caso concreto em 

exame, sendo possível concluir que no pedido de recuperação judicial, o 

litisconsórcio ativo é facultativo, mesmo em caso de fraude, hipótese esta 

que autoriza, de forma implacável, a convolação da recuperação judicial 

em falência. Logo, diante dessa conclusão, tem-se que, s.m.j, dispensável 

que esta julgadora se embrenhe na análise dos requisitos necessários a 

configuração de grupo econômico, ou ainda, a admissão do litisconsórcio 

ativo em caso de recuperação judicial. Na realidade, cumpre a este Juízo 

examinar as provas contidas neste incidente processual, em 

especialmente o relatório apresentado pelo Administrador Judicial no que 

se refere a suposta fraude perpetrada pelas Recuperandas o que, por 

certo, se demonstrada por prova robusta e legítima, autoriza adoção de 

providência, mediante a convolação da recuperação judicial em falência. 

Pois bem. Ocorre que, do relatório apresentado pelo Administrador 

Judicial, o qual, no que diz respeito a questão contábil, apoiou sua 

manifestação no conhecimento técnico do Contador nomeado por este 

Juízo, conclui-se não estar sobejamente demonstrada a fraude alegada 

pela credora Oro Agri, senão vejamos: Embora, de fato, tenha havido 

operações entre as partes relacionadas, conforme bem pontuado pelo 

diligente Administrado Judicial, inexiste vedação no ordenamento jurídico 

brasileiro para essa espécie de transação, mormente em razão de que 

pela auditoria independente da BDO a sociedade Por do Sol Urbanizações 

Ltda no ano de 2016, foi restituído à Recuperanda Agroverde os valores 

anteriormente mutuados. Já as pessoas físicas foram excluídas do polo 

ativo do pedido recuperacional por decisão judicial confirmada em grau de 

recurso, inexistindo neste ponto fundamento para a alegação de fraude. 

Robustecendo a conclusão acima, tem-se nos autos o parecer do 

Ministério Público Estadual, que por seu representante legal, ao tempo em 

que acompanhou a manifestação do Administrador Judicial, pronunciou 

advertência que merece ser transcrita. Vejamos: “Ocorre que, analisando 

a documentação carreada aos autos, verifica-se que tais requisitos não 

se encontram demonstrados no caso em tela. Destaca-se, contudo, que, 

ainda que não exista litisconsórcio ativo entre as sociedades de 

determinado grupo econômico na ação de recuperação judicial, 

constatada fraude, o juiz convolará o procedimento em falência. Ademais, 

será possível a extensão dos efeitos da quebra a terceira emrpesa, 

integrante do grupo econômico, ainda que não fosse parte, levando em 

conta que o STJ, inclusive, já proferiu acórdão mantendo decisão que 

havia estendido os efeitos da quebra às sociedades do mesmo grupo 

econômico, cuja medida fora autorizada em virtude de fraude, abuso ou 

confusão patrimonial, além da formação de grupo econômico, como 

medida de arrecadação de patrimônio púnico e satisfação dos credores, 

posicionamento jurisprudencial esse que protege no presente caso o 

grupo de credores.” (Id. 14307784, pág. 9). Portanto, mercê dos 

documentos, estudos e pareceres que constam dos autos, indefiro o 

pedido formulado pela credora Orpo Agri Brasil Produtos para Agricultura 

Ltda ME, de modo que mantenho a Assembléia Geral de Credores prevista 

para o próximo dia 09. Via de consequência, pelos fundamentos expostos 

acima, ou seja, cuidando-se de hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, 

deixo de determinar a inclusão das demais empresas discriminadas no 

pedido inicial no polo ativo da recuperação judicial e, por fim, deixo de 

convolar a recuperação judicial em falência, eis que, por ora, ausente 

indicativo robusto de fraude. Em consequência, julgo extinto o presente 

incidente e determino o seu imediato arquivamento após o trânsito em 

julgado devidamente certificado nos autos. Se devidas no caso em 

apreço, condeno a credora Oro Agri Brasil Produtos para Agricultura Ltda 

ME ao pagamento das custas e despesas processuais. Por se tratar de 

incidente processual, entendo que indevidos honorários advocatícios na 

espécie. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 25 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20145 Nr: 334-92.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&CL, EGC(, CADOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS O 

CALCULO ATUALIZADO UMA VEZ QUE PETIÇÃO DO PEA( FLS. 207) VEIO 

SEM O REFERIDO CALCULO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100433 Nr: 3189-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 “Vistos etc. Ante a livre manifestação da vontade das partes nesta 

solenidade, e considerando que o entabulado não ofende a lei, e 

considerando a preservação dos interesses dos menores, que ficarão 

sob os cuidados dos genitores, HOMOLOGO a transação, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas a pagar ou 

ressarcir, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Cada parte 

arcará com os respectivos honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe. Saem os presentes intimados. Saem os 

presentes intimados.” Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 17h10min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, 

Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 1746-82.2009.811.0040

 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: EDSON MARCOS MELOZZI, ÂNGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, 
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JOSE MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL 

S/A, DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6571, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Ainda, DEFIRO a juntada de carta de preposição, conforme pleiteado no 

item 4 acima.Em outra quadra, quanto ao pleito do item “2”, inobstante os 

substanciosos argumentos da parte ré, tenho que não deve ser acolhido. 

Nos termos do artigo 357, § 6º, do CPC, “O número de testemunhas 

arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, 

para a prova de cada fato”. Por sua vez, o § 6º da mesma norma 

preconiza que “O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em 

conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente 

considerados”. No caso em tela, foram arroladas 09 (nove) testemunhas 

pelos autores, os quais não individualizaram os fatos que pretendem 

provar por meio de cada testemunha. Nada obstante, tratando-se de feito 

de acentuada complexidade, onde a causa de pedir da ação está 

consubstanciada em diversas questões fáticas envolvendo transações 

comerciais entre as partes, e tendo em conta a amplitude dos pontos 

controvertidos fixados no saneamento do feito, tenho que deve ser 

aplicada a previsão do § 6º acima para deferir a inquirição das 

testemunhas arroladas, cujo número não excede o teto de 10 (dez) 

depoentes, evitando-se, dessa forma, eventual arguição de nulidade por 

cerceamento de defesa. Acrescento ainda que as testemunhas a serem 

ouvidas em outra comarca são todas domiciliadas na comarca de 

Sinop/MT, de modo que demandará a expedição de uma única carta 

precatória, assim, não vislumbro, a princípio, propósito protelatório no 

pedido da prova testemunhal. Desse modo, INDEFIRO o pedido do item 

“5”.Por fim, DETERMINO a expedição de cartas precatórias à Comarca de 

Sinop/MT para oitiva das testemunhas arroladas pelos requerentes, no 

pleito de fls. 972/973. Saem os presentes intimados.” Nada mais havendo 

a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h25min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.Sorriso/MT, 25 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28523 Nr: 30-79.1993.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA BANDEIRA, 

ADEMIR BAMPI, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 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: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, ANDREIA 

CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca dos embargos de Declaração interpostos pela parte 

executada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 5099-91.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, CÉLIA DA SILVA 

RODRIGUES, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:46590

 DEFIRO a juntada de carta de preposição conforme pleiteado no item 5 

acima.No mais, quanto à pretendida prova emprestada, verifico que nos 

autos de origem (54849) litigam as mesmas partes deste feito, ao passos 

que os advogados de ambas as partes estiveram presentes na audiência 

em que colhido o depoimento de Marco Paulo Chinês (fls. 825/830). Assim, 

em sendo observado o contraditório, DEFIRO o pedido de prova 

emprestada. Assim, TRASLADE-SE para estes autos cópia do depoimento 

da testemunha Marco Paulo Chinês, colhido às fls. 825/830 dos Autos n. 

54849.Em consequência, HOMOLGO a desistência da oitiva da testemunha 

Marco Paulo Chinês.Ainda, DETERMINO a expedição de cartas precatórias 

à Comarca de Sinop/MT para oitiva das testemunhas arroladas pelos 

embargantes, no pleito de fls. 535-536. No que tange aos embargos de 

declaração opostos às fls. 664/668, verifico que os tema aludido no item 

“iii” do recurso (fl. 665) revela o propósito de revisar e reformar – e não de 

integrar – a decisão recorrida, objetivo esse incompatível com a via eleita, 

pelo que não merecem acolhimento os embargos. No mais, a alegação 

constante do item “iv” do recurso (fl. 668), verifico que ficou prejudicada 

ante a determinação acima de expedição de carta precatória para a oitiva 

das testemunhas com domicílio na comarca de Sinop/MT. Assim, REJEITO 

os embargos de declaração.Com o retorno das missivas devidamente 

cumpridas, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos 

termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados.” Nada mais 

havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h49min encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.Sorriso/MT, 25 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1038-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que, a pedido da parte 

exequente, o incidente de busca e apreensão de autos foi distribuído sob 

o cód. nº 195074, em face de ROBERTO ZAMPIERI e ANA PAULA 

SCHEVINSKI DALBEN, sendo submetido concluso ao magistrado para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135800 Nr: 8341-87.2015.811.0040

 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: IVO CHAVES (ESPÓLIO), OTÁVIO RIBEIRO CHAVES, 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

ROMEU CIANCIARULO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que atuei a certidão de 

intimação e encaminhei o feito para registro no livro de incidentes e 

procedimentos da Vara como “Cobrança de Autos”, o qual será submetido 

a apreciação do juiz.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125249 Nr: 2552-10.2015.811.0040

 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: DOUGLAS FOSCARIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5871

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que atuei a certidão de 

intimação e encaminhei o feito para registro no livro de incidentes e 

procedimentos da Vara como “Cobrança de Autos”, o qual será submetido 

a apreciação do juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119118 Nr: 9408-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANILDA NUNES DA SILVA, LUISA FERREIRA 

TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA TRINDADE - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, MARCIA RODRIGUES MELO 

FERREIRA - OAB:2.1809-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57246 Nr: 1076-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NILO SANTOLIN, GENECI TEREZINHA SANTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSE DANELLI, LENIRA LUCIA 

MARCHIORO DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte autora, para que devolva, no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 433, da CNGC, CERTIFICO que, a pedido da parte 

exequente, o incidente de busca e apreensão de autos foi distribuído sob 

o cód. nº 195074, em face de ROBERTO ZAMPIERI e ANA PAULA 

SCHEVINSKI DALBEN, sendo submetido concluso ao magistrado para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106307 Nr: 9391-22.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASINI PASINI CIA LTDA - ME, NILSON JOSÉ 

KOROLOWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da juntada da procuração às fls. 104, DETERMINO sejam 

procedidas as anotações necessárias para a inclusão do i. advogado no 

feito.

DEFIRO vistas dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

requerido às fls. 103.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 1678-06.2007.811.0040

 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: EXPEDITO GERMANO DOS SANTOS, LURDES 

MENEGUETTI DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, para , no prazo de 15 dias, apresentar aos autos os seguintes 

documentos,quais sejam: apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários, atualizadas, e declaração de isenção ou recolhimento 

de guia de ITCD, vez que a expedição da carta de adjudicação esta 

condicionada a apresentação destes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139520 Nr: 10412-62.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CONCEICAO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o autor pretende o cumprimento de sentença relativo 

aos honorários advocatícios, DETERMINO sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, adequar o pedido de fls. 68 nos termos do artigo. 524.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141856 Nr: 11535-95.2015.811.0040

 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: WELLITON ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar 

a parte Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 20/08/2015 – fl. 44. Visando 

evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 

8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 12 meses, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão.Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 822-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerido para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103512 Nr: 6524-56.2013.811.0040

 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: EDINALDO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-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.: 140437 Nr: 10822-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINSEMS – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SORRISO – MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, ROBERTO CARLOS 

DAMBROS - OAB:13.154/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 Compulsando os autos, verifica-se que, pelo E. TJMT, fora dado efeito 

suspensivo à determinação de fls. 611-612, quanto a juntada, pelo 

exequente, da lista dos sindicalizados à época do ajuizamento da 

demanda, razão pela qual, até o julgamento do mérito do referido agravo, 

não será exigida a juntada da referida lista.

Outrossim, constata-se que o Município de Sorriso, às fls. 665-670, 

retratou-se do negócio jurídico processual condicionado (fls. 645).

Desta forma, considerando que o Município de Sorriso é parte ré em todos 

os feitos, resta sem efeito o negócio jurídico processual condicionado, 

devendo este e os demais feitos retornarem à fase processual em que se 

encontravam.

Sendo assim, intime-se o perito judicial nomeado nos autos para 

cumprimento da decisão de fl. 156 (realização de perícia), eis que, ante a 

decisão liminar do AI n. 1012960-95.2017.8.11.0000 (anexa), não se 

encontra suspensa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 5775-39.2013.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VIEIRA, GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR DEITOS, 

VILSON VIEIRA OSSUNA, MAXIEL FREITAS FARIAS, JOÃO PINTO REIS, 

ALEANDRO CARVALHO, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZANDRA 

CARDOSO, ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA, FABRICIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 
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OAB:7299-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, MAGDA 

MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, Marly de Moura Nogueira - 

OAB:MT0017585, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12.948, 

RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, às 13:30h, registrando que as testemunhas a serem ouvidas em 

tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da 

intimação.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85041 Nr: 4340-98.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191-PR

 Considerando que as partes acordaram, às fls. 148, quanto a substituição 

da carta de fiança oferecida nos autos às fls. 37-39 pela Apólice de 

Seguro Garantia de fls. 149-154, proceda-se com o desentranhamento da 

referida carta de fiança e entrega à procuradora da parte executada, nos 

termos requeridos pelas partes.

No mais, havendo a manutenção da sentença proferida nos autos dos 

embargos à execução fiscal n. 87980, pelo E. TJMT, junte-se cópia do 

Acórdão nestes autos e, na sequência, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Caso contrário, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 2329-38.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA PRODUTOS EM PVC E DECORAÇÕES 

LTDA ME, RUBENS DA COSTA BATISTA, CILAS FERRERA DA COSTA, 

IRACEMA DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Quanto a alegação de que não houve imputação dos valores pagos 

quando do parcelamento administrativa, fato é que, conforme se vê do 

comprovante de fl. 57 e do Termo de confissão de dívida de fl. 62, 

somente houve o pagamento do valor correspondente às custas no âmbito 

administrativo.Posto isso, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

manejada.Incabível a condenação em honorários advocatícios em exceção 

de pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado pelo 

STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 

04/04/2017, DJe 10/04/2017).No mais, DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO 

DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL.Procedo, neste ato, consulta via 

sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa.Em razão disso, 

determino a criação de ARQUIVOS RESERVADOS, em PASTA PRÓPRIA, 

dos  OFÍCIOS PRESTADO R E S  D A S  I N F O R M A Ç Õ E S 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO e certificando no processo essa 

ocorrência, na forma do artigo 477, da CNG/CGJ.Intime-se o autor para 

manifestação, no prazo de 15 dias.Não havendo manifestação/indicação 

de bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o arquivamento 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126634 Nr: 3393-05.2015.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTONIO AECIO 

LEMES DOURADO, NEREU BRESOLIN, EXATA CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA, FABIA PEREIRA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

FLAMINIO V.SPECIAN - OAB:4.367, GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Visando readequar a pauta de audiência, redesigno o ato para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 15 horas e 30 minutos.

Notifique-se o MPE.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva das testemunhas residentes 

fora desta Comarca.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 5022-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MUNARETTO, LAUDIANA VICCINI, 

MAGNA LOCATELLI FERREIRA, TATIANA HARUMI NISHIOKA MINOHARA, 

THABY CHRISTINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 Intime-se a exequente para que cumpra a decisão de fl. 477, eis que o 

executado juntou aos autos a relação de vencimento base das autoras, 

desde o ano de 2006 até o ano de 2017, sendo plenamente identificável 

referidos valores nos referidos documentos juntados aos autos, ao 

contrário do alegado pelas exequentes às fls. 1297-1298.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51053 Nr: 1252-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005624-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)
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J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante para no prazo de 05 dias, informar aos autos, endereço 

atualizado da parte reclamada (JR Comércio e Transporte Eireli).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 15 de AGOSTO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003345-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 18:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002696-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002696-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 23 DE JANEIRO 

DE 2019 ÀS 15H40MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-22.2018.8.11.0040

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:

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 15:00 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: 1002208-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 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 15:10 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: 1002740-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE OLIVEIRA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1002740-78.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 24 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 10H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE CARVALHO (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 15:20 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: 1002210-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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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 15:30 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: 1002211-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (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 15:40 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: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003457-90.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (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 16:00 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: 1003522-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MOURA PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003522-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes (reclamante e reclamado) de que foi designado o 

21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 18H30MIN. para realização da audiência 

de conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEGINALDO DE JESUS CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1002781-45.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 24 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 14H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CORREIA DO NASCIMENTO (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 16:10 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: 1003522-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MOURA PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Processo: 1003522-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes (reclamante e reclamado) de que foi designado o 

21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 18H10MIN. para realização da audiência 

de conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 16:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1006104-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HANAUER DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR TORRES VEDANA (EMBARGADO)

ANTONIO TADEU DE MORAES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006104-92.2017.8.11.0040 EMBARGANTE: JAIR HANAUER DIAS 

EMBARGADO: CESAR TORRES VEDANA, ANTONIO TADEU DE MORAES 

Vistos etc. Recebo os embargos para processamento, devendo ser 

certificado nos autos principais (Cód. 25011 – autos físicos). No mais, 

considerando o teor dos documentos carreados com a inicial, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas com relação ao bem 

objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do NCPC. Cite-se o 

embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação 

(artigo 679, do NCPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SARLENE LIMA COSTA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1003011-87.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 31 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 17H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 16:30 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: 1003550-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA NASCIMENTO WICHROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003550-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 09:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 16:40 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: 1002218-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (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 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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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 17:00 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: 1003572-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAROLA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1003572-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 09:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 17:10 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: 1002222-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TELES CARDOSO (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 17:20 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: 1002223-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 17:30 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: 1003001-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER JAYANE DE SOUZA CAVASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CEM SA (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003001-43.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 31 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 17H10MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002594-37.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 17 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 10H40MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 17:40 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: 1002225-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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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 17:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé 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 18:00 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: 1003147-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003147-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 18:10 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: 1002228-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 18:20 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: 1002229-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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 18:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE LIMA ESCOBAR (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 18:40 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: 1003162-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FLORES WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MEGNE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ART'S REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003162-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 07 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 17H00MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 
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(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 19 de SETEMBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE MORAES SILVA (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 19 de SETEMBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002696-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002696-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e em cumprimento a determinação judicial 

de Id. 14195760, impulsiono estes autos a fim de citar a parte Requerida, 

dando conhecimento de todo o teor da petição inicial inserta no Id. 

13351313, intimando-a do DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, conforme 

se pode verificar na integra no Id. 14195760 e, por fim de que foi 

designado o dia 23 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 15H40MIN para realização da 

audiência de conciliação. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1003457-90.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e em cumprimento a determinação judicial 

de Id. 14215886, impulsiono estes autos a fim de citar a parte Requerida, 

dando conhecimento de todo o teor da petição inicial inserta no Id. 

13891917, intimando-a do DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, conforme 

se pode verificar na integra no Id. 14215886 e, por fim de que foi 

designado o dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15H20MIN. para 

realização da audiência de conciliação. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FLORES WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MEGNE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ART'S REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003162-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e em cumprimento a determinação judicial 

de Id. 14203087, impulsiono estes autos a fim de citar a parte Requerida, 

dando conhecimento de todo o teor da petição inicial inserta no Id. 

13652890, intimando-a do DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, conforme 

se pode verificar na integra no Id. 14203087 e, por fim de que foi 

designado o dia 07 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 17H00MIN. para 

realização da audiência de conciliação. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011383-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011383-08.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA GATTO EXECUTADO: 

MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a credora, devidamente intimada, não se 

manifestou nos autos (Num. 13968384). Sendo assim, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso 

requerido. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-06.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE SANTOS DIAS (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011172-06.2014.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDILENE SANTOS DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tempestivo, recebo os embargos 

conforme art. 919, caput, do NCPC, e determino a intimação do exequente 

para apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do 

NCPC). II - Decorrido o prazo acima com ou sem resposta, renove-se a 

conclusão. SORRISO, 23 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 196 de 705



Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011037-57.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA APARECIDA 

MACHADO REQUERIDO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS, SERASA EXPERIAN I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 25 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011007-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011007-56.2014.8.11.0040. REQUERENTE: CESAR MAURICIO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Ante o postulado no id. 12916078, defiro a expedição 

da certidão de crédito à parte exequente, como título para eventual futura 

execução (Enunciado 75/FONAJE) ou demais providências de seu 

interesse. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010522-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA HAUBERT 

BORDIGNON REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Em caso de condenação, fica a parte interessada concitada 

a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com 

a celeridade processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO MIOTTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010691-72.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TARCISIO MIOTTO JUNIOR 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002320-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002320-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ CARLOS NARDI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BONADIMAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOGENES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010735-96.2013.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA BONADIMAN 

MACHADO REQUERIDO: DEOGENES RIBEIRO Vistos etc. Inicialmente, 

certifique-se o decurso do prazo para manifestação do executado com 

relação ao valor bloqueado via BACENJUD (Num. 939135 – p. 1). 

Decorrido o prazo, proceda-se com o necessário para levantamento do 

valor bloqueado em favor da reclamante, a qual deverá indicar os dados 

bancários para tanto. Após, considerando o decurso do prazo para 

manifestação da reclamante (Num. 13839033), arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRENIVAM BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005008-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRENIVAM BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13881214, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 14213784, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 14213784. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004531-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR DA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004531-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA 

PAZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13866871, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 14279766, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

14279766. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

KARINE INES BERNA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIUVANA DE SOUZA SALOMAO OAB - MS9882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003504-35.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA, 

KARINE INES BERNA DE SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. I 

- Tendo em vista o depósito acostado no id. 13281798, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 13435514, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 13435514. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002568-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, 

ITAU UNIBANCO S/A I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

12486038 e 14297157, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no id. 14322688, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

14322688. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GONCALVES IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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8010765-63.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VERONICA GONCALVES 

IZIDORIO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A I - Tendo em vista o depósito 

do saldo remanescente acostado no id. 14227361, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no id. 14333467, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 14333467. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MENEGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001316-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EXTENSA COMERCIO DE 

MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: RENATA MENEGON 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui 

uma dívida no valor original de R$ 2.859,98, representada por notas fiscais 

e boletos correlatos, devidamente assinados pela reclamada. A 

reclamada, devidamente citada (Num. 12676027), não compareceu a 

audiência de conciliação (Num. 13770793). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 13770793), apesar de 

citada e intimada (Num. 12676027), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas notas fiscais 

e boletos, devidamente assinados pela reclamada, juntados com a inicial 

(Num. 5523089 a 5523203). Tecidas tais considerações, a procedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários 

maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de 

R$ 2.859,98 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento da dívida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004867-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PARRA MANSO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004867-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARINES PARRA MANSO - 

ME REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$ 15.300,00, representada por dois cheques de terceiros, o qual foi 

devolvido por furto/roubo. A reclamada, em sede de contestação, 

confirmou a existência da dívida, porém indicou que não realizou a 

quitação em razão da não devolução dos cheques para recebimento de 

seu titular (Num. 11606492). Em sede de audiência de instrução foi 

constatada a ausência da reclamada, apesar de intimada, solenidade em 

que foi inquirida uma testemunha (Num. 13626328). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que 

não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de 

intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque ela reconheceu a 

existência da dívida e a inadimplência, consoante contestação de Num. 

11606492. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a 

respeito. Por fim, considerando que a reclamante possui boletos bancários 

representativos da dívida, os quais, inclusive, encaminhou para inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito; considerando a procedência dos 

pedidos iniciais; considerando que a reclamante estará calcada em título 

executivo judicial; considerando que os cheques de Num. 9952616 

pertencem a terceiros; considerando que a reclamada indica a 

necessidade de cobrar referidos títulos de seu titular derivado de negócio 

jurídico entre eles, a entrega de tais títulos é de rigor. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar 

a reclamante o valor de R$ 15.300,00, devidamente corrigidos a partir da 

data da emissão dos cheques de Num. 9952616 e com juros legais a partir 

da primeira apresentação, nos termos do entendimento pacificado pelo 

STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP, cujas cártulas devem ser 

restituídas à reclamada. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006552-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MERIDIANA SANTANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S/A Narra a parte autora, MERIDIANA 

SANTANA DE LIMA, que ao tentar ao tentar obter crédito no comércio 

local, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$98,39 com 

relação ao contrato 926378461. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$14.480,00. A requerida, CLARO S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 
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peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha contratada. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$14.480,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

25 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006768-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO SILVA CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO S/A Narra a parte autora, LEANDRO SILVA 

CARVALHO, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada, tendo havido negativa de concessão de um crédito 

no comércio local. Diz que jamais firmou contrato com a requerida que 

pudesse originar tal débito. Diz que desconhece o débito com relação ao 

contrato 952538584 no valor de R$101,80. Requereu a procedência da 

demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida sustenta ausência de pressuposto processual, 

por inexistir procuração nos autos. Afirma que o comprovante de 

residência juntado está ilegível, bem como o documento de identificação 

juntado. Pugna pela improcedência da demanda, dizendo tratar-se o débito 

de exercício regular de direito. Afirma ter havido a contratação de uma 

linha telefônica nº 66-9203-6006, habilitada no plano controle e cancelada 

em virtude do inadimplemento. Diz que houve pagamentos que cessaram 

sem explicação. Afirma inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, 

não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial 

de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 
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aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 2.000,00 (dois mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição 

realizada ter sido a primeira, possui a parte autora outras 7 (sete) 

inscrições posteriores, conforme vislumbro através do sistema de 

consultas a que este juízo tem acesso, as quais estranhamente não 

aparecem no extrato juntado com a inicial, de modo que seu nome não é 

tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a 

condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito com relação ao 

contrato 952538584 no valor de R$101,80, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000401-20.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO HELIO DE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA I - Tendo em 

vista a liberação de alvará realizada no id. 11281896, bem como a inércia 

das partes (id. 13772408, 13772664 e 13982508), dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de custas e honorários. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011023-10.2014.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO SUOTNISKI 

REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 201 de 705



implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Caso requerido, expeça-se certidão de crédito à parte exequente, como 

título para eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE) ou demais 

providências de seu interesse. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 25 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000137-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, MARLY DE 

OLIVEIRA, que é cliente da requerida desde o ano de 2016, tendo 

contratado os serviços de internet móvel 8GB no valor de R$88,99. Diz 

que cumpriu rigorosamente com a sua obrigação de pagamento das 

faturas, sendo que no dia 10 de abril de 2017 houve o corte dos serviços 

de forma imotivada. Em contato com a requerida foi informada que haveria 

um valor em aberto de uma fatura de abril de 2017 no valor de R$91,30, 

porém diz que quitou todas as faturas daquele ano. Diz que tentou de 

diversas formas administrativas resolver a questão, sem sucesso. Afirma 

que tentou então cancelar os serviço, entretanto foi avisada que para 

tanto deveria fazer o pagamento da fatura pendente. Além disso, afirma 

que apesar de cortados, os serviços continuaram a ser cobrados mês a 

mês. Tal situação culminou com seu nome inscrito no SERASA/SPC por um 

débito de R$313,19. Requer: a) seja declarada a inexistência do débito 

com o levantamento da inscrição realizada; b) condenação em danos 

morais no valor de R$15.000,00; c) condenação ao pagamento de danos 

materiais no valor de R$94,80, correspondente à fatura do mês de maio, 

que foi paga sem que houvesse utilização dos serviços. A requerida 

sustenta ser legal a inscrição e o bloqueio realizados, pois houve atraso 

no pagamento das contas. Afirma que no momento o serviço encontra-se 

ativo e em funcionamento. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Primeiramente, não há complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste juízo e não se revelam na espécie nenhuma preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A inscrição ora contestada foi realizada no valor de R$313,19, 

incluída em 12/12/2017, cujo vencimento consta em 10/04/2017. Em que 

pese não tenha a parte requerida demonstrado como chegou ao valor da 

inscrição, verifico que todas as faturas colacionadas aos autos pela parte 

autora foram pagas com atraso. A fatura com vencimento em 10/01/2017 

foi paga em 01/03/2017, a vencida em 13/02/2017 somente foi paga 

01/03/2017, a de 13/03/2017 foi paga em 04/04/2017, a que venceu em 

10/04/2017 foi quitada em 05/05/2017, a que venceu em 10/05/2017 foi 

paga em 12/05/2017. Assim, verifica-se que algumas faturas foram pagas 

com mais de 2 meses de atraso, de modo que legítimo o direito da 

requerida de inscrever o débito nos órgãos de restrição ao crédito a fim 

de coagir a parte autora ao pagamento. Entretanto, quanto à retirada do 

nome dos OPC’s, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de 

que o credor deve requerer em cinco dias, contados da data do efetivo 

pagamento, a exclusão do nome do devedor dos serviços de proteção ao 

crédito, sob o risco de responder por dano moral em analogia ao prazo 

previsto no art. 43, §3º do CDC. Por sua vez, a requerente provou na 

inicial que houve o adimplemento da dívida, e a requerida salienta na 

contestação que não há mais débitos em aberto, sem justificar a demora 

para a retirada do nome dos órgãos de proteção, pois verifico que o 

extrato de negativação juntado aos autos de 25/01/2018, sem que tenha 

sido excluído tal registro. Sendo assim, não há qualquer justificativa para a 

demora de mais de 8 meses para a retirada do nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito. Por todo o exposto, tal demora, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A demora na retirada equipara-se à inscrição 

indevida, que caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. CHEQUE 

DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PAGAMENTO DA 

CÁRTULA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. IMPEDIMENTO DE BAIXA NA 

ANOTAÇÃO JUNTO AO CADASTRO DO BACEN E SPC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. 

SENTENÇA MANTIDA. Incontroversa a devolução da cártula, bem como a 

demora na devolução da mesma, entregue somente em juízo. Atraso 

injustificado. Demora na baixa na anotação que deve ser imputada à 

recorrente, pois embora não pudesse efetuar o cancelamento do registro, 

dependia o recorrido de ato seu (devolução do cheque ou entrega da 

carta de anuência) para poder providenciar junto à instituição financeira a 

retirada da anotação. Dano moral na modalidade in re ipsa. Quantum 

indenizatório (R$3.000,00) adequadamente fixado, não comportando 

minoração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004721593, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

29/07/2014) INSCRIÇÃO NO SPC. DEMORA. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. A demora na retirada do devedor do SPC, depois de 

regularizado o débito, enseja o dever de reparar o dano. Irrelevante para o 

consumidor que a culpa possa ser imputada ao SPC. Dano majorado. 

Recurso do BANRISUL não provido e provido o recurso de MARCIA. 

(Recurso Cível Nº 71001182765, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 20/12/2006) Para se 

fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar 

o ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo 

ante. Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e 
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no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo 

possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta 

reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de 

compensar, tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 

indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 4.000,00 (quatro mil e reais), 

valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo 

ao devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. Quanto aos danos 

materiais, verifico que houve utilização de dados no período em que 

requer a parte autora devolução do valor pago, de modo que improcede o 

pedido. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

0278966761 no valor de R$313,19, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) Condenar a requerida ao 

pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000221-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA DA CONCEICAO 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora, FRANCISCA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, que recentemente 

tentou efetuar uma compra no comércio local, a qual foi negada ante a 

constatação de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC/SERASA em 

relação ao contrato 0262679651, no valor de R$193,93. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$14.480,00. A requerida sustenta ser necessária a juntada do 

comprovante de endereço no nome da parte autora. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda, afirmando se tratar a cobrança do débito de 

exercício regular de direito, sendo legítima a contratação. Discorre acerca 

da aceitação das telas sistêmicas como meio de prova. Aduz que houve o 

pagamento de 6 faturas, referentes ao período de novembro de 2015 a 

abril de 2016, que cessaram sem explicação. Afirma inexistir dano moral 

indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega que o serviço foi contratado pela 

parte autora, tendo sido utilizado. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Poderia a 

requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação 

telefônica onde supostamente a parte teria contratado/migrado de serviço. 

Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por 

danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a 

autora outra inscrição preexistente (Calcard), conforme verifico através 

de consulta ao sistema do SPC que este juízo possui acesso, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta, e nem mesmo a negativa da 

compra se deu unicamente por causa do débito ora impugnado. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de débito em relação ao contrato 0262679651, no 

valor de R$193,93, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 
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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, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELINE KELY ROCHINSKI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000224-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELINE KELY ROCHINSKI 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, HELINE KELY ROCHINSKI 

LEITE, que retirou uma certidão onde constava uma dívida em seu nome no 

valor de R$125,36, feita pela ré. Diz não possuir débito algum com a 

mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a inclusão de 

seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Afirma que não houve 

notificação da inscrição realizada. Requer: a) a declaração de inexistência 

do débito de R$125,36; b) indenização por danos morais. A requerida 

apresentou contestação, aduzindo, impossibilidade de inversão do ônus 

da prova. No mérito, discorre acerca da regularidade da inscrição, bem 

como a inexistência de dano moral. Diz que a inscrição do débito no SPC 

trata-se de exercício regular de direito. Relata que houve prestação e 

fruição dos serviços de um plano SmartVivo Controle Plus, tendo a relação 

transcorrido normalmente até setembro de 2016, quando os pagamentos 

cessaram. Discorre sobre a inexistência de danos morais. Junta telas de 

sistema interno e fala sobre a presunção de veracidades das mesmas. 

Aduz sobre a legalidade de contratação via call center. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, efetuada 

por Enxovais Santo Antônio, conforme verifico em consulta ao sistema do 

SPC que este juízo possuí acesso. Tal entendimento já está consolidado 

na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Quanto à alegação de ausência de notificação da inscrição, cabe referir 

que a notificação prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de 

proteção ao crédito, não sendo de responsabilidade da credora, ora 

requerida, nesse sentido: REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE 

FORMA DEVIDA DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA 

DO ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 
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conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 0258815165 no valor de R$125,36, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

26 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORMERINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003377-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CORMERINA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. A parte autora, devidamente intimada a 

manifestar-se sobre a petição da executada, quedou-se inerte. Assim, 

tendo em vista a informação da parte executada de quitação integral do 

valor ora executado (ID12372219), dou por cumprida a obrigação a cargo 

da mesma. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Isento de custas e honorários. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010103-65.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DARLEI GONCALVES DE 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Por meio de impugnação ao cumprimento 

de sentença, a executada alega que depositou tempestivamente o valor da 

condenação e por isso há excesso na execução, por querer fazer incidir 

a multa de 10% do art. 523,§1º, do NCPC. Passo à análise da impugnação 

ao cumprimento de sentença. Tão logo efetuou o pedido para pagamento 

do valor devido, a parte autora/exequente já requereu a aplicação da multa 

de 10% em virtude do suposto não pagamento voluntário da obrigação. 

Entretanto, tenho que a mesma faz confusão quanto à aplicação de 

referido dispositivo, visto que a multa somente incide se após a prévia 

intimação para pagamento o mesmo não é realizado. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC/2015). 

INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA. Para a aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º do CPC/15, o devedor deve ter sido previamente 

intimado, na pessoa de seu advogado, para o cumprimento da obrigação a 

que foi condenado. Precedente da Corte Especial do STJ. Caso concreto 

em que houve a regular intimação do devedor, razão pela qual escorreita a 

incidência da multa do art. 523, §1º do CPC/15. RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077553865, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/07/2018) Cumpre 

esclarecer que a intimação para a executada efetivar o cumprimento da 

sentença somente ocorreu em 20/03/2018. Contudo, conforme ofício da 

instituição financeira juntado no ID 11081734, o depósito fora efetivado 

tempestivamente em 11/08/2017, portanto, antes mesmo da intimação para 

cumprimento. Logo, assiste razão a executada, porquanto a obrigação 

fora cumprida no prazo estabelecido, a multa de 10% (dez por cento) 

prevista no art. 523, §1º, do NCPC, é indevida. Desta feita, acolho a 

impugnação interposta. Tendo em vista já ter havido a expedição de alvará 

eletrônico do valor do depósito acostado no ID 11081734, opino pelo 

cumprimento da obrigação a cargo da executada, julgando extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. 

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005003-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BERNARDINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005003-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIENE BERNARDINO DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Interposto embargos de declaração sob fundamento de omissão na 

fundamentação referente aos danos morais, verifica-se no ID 13283425 

que a recorrente informou o cumprimento da sentença sem qualquer 

ressalva, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, pois 

aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). 

Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria 

Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro 

Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, que 

também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 
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atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, bem como a 

informação da parte reclamante dos dados bancários (13313099), 

expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. 

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005525-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 13283223 que a recorrente cumpriu integralmente o valor 

da condenação sem qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o 

interesse de recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão 

recorrida (NCPC, art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da 

Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do 

instituto da aquiescência, que também ocorre depois de proferida a 

decisão e antes de interposto o recurso. Pode constituir na aceitação 

expressa ou tácita da decisão, normalmente expressada pelo cumprimento 

desta. A aquiescência não se confunde com a renúncia, mas leva a esta. 

Casos haverá em que o cumprimento da decisão se fará por outras 

razões diferentes da concordância, como, por exemplo, evitar a incidência 

de multa fixada pelo não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte 

deve ressalvar expressamente que se reserva o direito de recorrer e 

alistar os motivos que a levaram a cumprir a decisão, para que este 

cumprimento não seja interpretado como concordância tácita. Nesse 

sentido, o parágrafo único, ao estabelecer a regra de que a 

conduta-prática de ato ou de atos-incompatível com o ato de recorrer só 

será tida como aceitação, se não houver expressa ressalva. (grifou-se). 

Colaciono também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. 

PETICIONAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 

DO NCPC. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, intime-se a 

reclamante para que informe dados bancários para a transferência do 

valor depositado. Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará 

de levantamento. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Isento de custas e honorários. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 113659 Nr: 5320-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos etc.

Considerando que o acusado NELSON DIAS DOS SANTOS, foi 

devidamente notificado, fls. 118/120, e apresentou defesa prévia por 

advogado constituído, fls. 132/134 e 190/191, dou o mesmo por citado.

Considerado que já fora proferido sentença nos autos desmembrado 

deste, código 108815, intime-se a Defesa do acusado Nelson e o MPE 

para dizer se concordam com a produção de prova emprestada do 

referido autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Fica desde já, autorizado o translado da prova emprestada dos autos 

108815, se houver concordância tanto do MPE quanto da defesa.

Considerando que este Juízo logrou êxito em localizar o endereço do 

acusado Nelson Dias dos Santos, extrato em anexo, expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Tapurah-MT, com a finalidade de 

interrogatório do acusado.

Intime-se a Defesa e cientifique o MPE.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 191556 Nr: 4998-78.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VELOSO DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de julho de 

2018, às 17h30.

 Proceda-se à intimação e requisição do denunciado.

Cientifique o MP e a Defesa acerca da presente decisão

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161835 Nr: 10193-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA, LUCAS 

PEREIRA DA SILVA, ERIC DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 
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OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZA, 

Cpf: 06066850148, Rg: 29088640, Filiação: Luzia Belair Aguiar Nunes e 

Jose de Souza, data de nascimento: 24/11/1995, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, convivente, dona de casa, Telefone 66 

9.9653-6295. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de:a) CONDENAR o réu Lucas Pereira da Silva, 

regularmente qualificado, pela prática dos delitos de roubo, majorados em 

função do emprego de arma, em continuidade delitiva [art. 157, § 2.º, 

incisos I e II c/c o art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal, de 

receptação [art. 180 do Código Penal] e de posse irregular de arma de 

fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n.º 10.826/03] e a ré Cristina Indira 

Nunes de Souza, regularmente qualificada, pela prática do delito de 

receptação [art. 180 do Código Penal]; b) ABSOLVER os acusados Lucas 

Pereira da Silva, Cristina Indira Nunes de Souza e Eric da Silva Machado, 

regularmente qualificados, da acusação da prática do crime de posse 

irregular de arma de fogo de uso permitido (arma longa, tipo garrucha, 

calibre .32), [art. 12, da Lei n.º 10.826/03], com supedâneo no art. 386, 

inciso III do Código de Processo Penal.c) ABSOLVER os acusados Lucas 

Pereira da Silva e Cristina Indira Nunes de Souza, devidamente 

qualificados, da acusação da prática do crime de corrupção de menores 

[art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990] e o acusado Eric da Silva Machado, 

devidamente qualificado, da acusação da prática do crime de corrupção 

de menores [art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990] e de receptação [art. 180 do 

Código Penal], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal.Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.I. Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.I.I Do réu 

Lucas Pereira da Silva.I.I.I Do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do 

Código Penal, praticado contra a vítima Silvana Gomes da Silva Pavesi. 

Primeiramente, registro que a certificação de fl. 97, segundo parágrafo, 

ocorreu um erro material, na medida em que a sentença condenatória nos 

autos n.º 148612, diz respeito ao corréu Eric da Silva Machado. No mais, 

no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros 

indicados no âmbito do documento juntado na fl. 94 dos autos, não devem 

ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a 

personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, sequer, ser 

alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação da 

reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 

da secularização.No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos 

do crime, ao comportamento da vítima e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.Por outro aspecto, de suma importância 

destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao 

cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a 

infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, 

consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a 

caracterizar excessos de violência desproporcionais, com intensa 

intimidação da vítima. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que 

envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação 

social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá 

ser considerada em desfavor do acusado.É preciso assinalar, neste 

ponto, por relevante, que a circunstância de ter sido a infração penal 

mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2.º, inciso I do Código 

Penal], deve ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de 

aplicação da pena — em sede de circunstâncias judiciais (culpabilidade) 

—, até mesmo porque se trata de conjunto de fatores que não se 

consolidam como circunstâncias agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do 

Código Penal]. Esta orientação tem por escopo cumprir função 

eminentemente ponderadora, a fim de permitir que o magistrado perquira, 

na terceira fase de aplicação da pena, acerca de um só aumento ou 

diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo penal em que o acusado 

foi incurso, determinando a exasperação da pena em quantidades fixas ou 

variáveis), analisando a sua intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 

85.900/MS, 6.ª Turma, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

17/09/2009; STJ, HC n.º 71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, 

j. 28/09/2010; STJ, HC n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo 

Rodrigues (Desembargador Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 

124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC 

n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 

25/10/2007].Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 

do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da 

culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do 

mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de 

forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que o 

requerido confessou a autoria do delito, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, 

inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. De outro vértice, não se vislumbra a 

existência de circunstâncias agravantes. Por conseguinte, como forma de 

concretizar a aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão 

espontânea, diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da 

incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 04 

(quatro) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA. Não há causas de diminuição e nem de aumento da pena, 

ficando a pena definitiva fixada em04 (quatro) anos de reclusão.Ainda, em 

razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de 

multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente 

desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do 

réu.I.I.II. Do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, 

praticado contra a vítima Kátia Boschi. Primeiramente, registro que a 

certificação de fl. 97, segundo parágrafo, ocorreu um erro material, na 

medida em que a sentença condenatória nos autos n.º 148612, diz 

respeito ao corréu Eric da Silva Machado. No mais, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do 

documento juntado na fl. 94 dos autos, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.Não existem nos 

autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, 

seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a 

sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do 

acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange 

às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima e às consequências do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.Por outro 

aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu 

desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada 

mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva 

de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência 

desproporcionais, com intensa intimidação da vítima. Dessa feita, entendo 

que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior 

intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do 

acusado.É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a 
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circunstância de ter sido a infração penal mediante o emprego de arma de 

fogo [art. 157, § 2.º, inciso I do Código Penal], deve ser aquilatadas na 

primeira fase do método trifásico de aplicação da pena — em sede de 

circunstâncias judiciais (culpabilidade) —, até mesmo porque se trata de 

conjunto de fatores que não se consolidam como circunstâncias 

agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do Código Penal]. Esta orientação tem 

por escopo cumprir função eminentemente ponderadora, a fim de permitir 

que o magistrado perquira, na terceira fase de aplicação da pena, acerca 

de um só aumento ou diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo 

penal em que o acusado foi incurso, determinando a exasperação da pena 

em quantidades fixas ou variáveis), analisando a sua 

intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 85.900/MS, 6.ª Turma, 

Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/09/2009; STJ, HC n.º 

71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 28/09/2010; STJ, HC 

n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador 

Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007].Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram 

reputadas favoráveis (com exceção da culpabilidade), afigura-se 

perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da 

valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar 

a PENA-BASE imputada ao réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um 

primeiro prisma de enfoque, observa-se que o requerido confessou a 

autoria do delito, fato que se consolida como mecanismo tendente a 

promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. De outro vértice, não se vislumbra a existência de 

circunstâncias agravantes. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, 

diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da 

atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 04 (quatro) anos de 

reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não há 

causas de diminuição e nem de aumento da pena, ficando a pena definitiva 

fixada em04 (quatro) anos de reclusão.Ainda, em razão da cumulatividade 

da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 

10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu.I.I.III Do crime 

previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Primeiramente, registro que a 

certificação de fl. 97, segundo parágrafo, ocorreu um erro material, na 

medida em que a sentença condenatória nos autos n.º 148612, diz 

respeito ao corréu Eric da Silva Machado. No mais, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do 

documento juntado na fl. 94 dos autos, não devem ser considerados em 

prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.Não existem nos 

autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, de 

caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua 

conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do 

acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame/análise por parte do 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida 

(objetivamente considerada), não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as conseqüências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano de detenção, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro 

prisma de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do 

delito, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Contudo, não obstante tenha posicionamento pessoal em rota 

de contraposição, cedo espaço ao torrencial entendimento jurisprudencial 

que preconiza que a incidência da circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do 

STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a 

implementação da circunstância atenuante, de tal sorte que deverá ficar a 

pena provisória fixada no patamar equivalente a 01 (um) ano de detenção, 

mínimo legal.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que 

fica fixada em 01 (um) ano de detenção, em razão da ausência de causa 

de diminuição e aumento da pena.Ainda, em razão da cumulatividade da 

PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada 

em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela 

data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva —, a gravidade do 

delito e a situação econômica do réu.I.I.IV Do crime previsto no art. 180 do 

Código Penal. Primeiramente, registro que a certificação de fl. 97, segundo 

parágrafo, ocorreu um erro material, na medida em que a sentença 

condenatória nos autos n.º 148612, diz respeito ao corréu Eric da Silva 

Machado. No mais, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito do documento juntado na fl. 

94 dos autos, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como 

indicadores de maus antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em 

verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, 

sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação 

da reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 

da secularização.No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do 

crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as 

conseqüências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja 

análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao 

réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação 

da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro 

do patamar anteriormente fixado: 01 (um) ano de reclusão.Ultrapassada tal 

etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano 

de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.I.II Da ré Cristina Indira Nunes de Souza.I.II.I Do crime 

previsto no art. 180 do Código Penal. Primeiramente, no que diz respeito 

aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de 

gerar registro desfavorável a ré, porquanto, de acordo com os informes 

produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o 

condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da 

consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido 

em detrimento dos interesses da ré.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em 

verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, 

sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação 

da reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 
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da secularização.No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do 

crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as 

conseqüências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis a requerida, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja 

análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a 

ré em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da 

PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro 

do patamar anteriormente fixado: 01 (um) ano de reclusão.Ultrapassada tal 

etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano 

de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica da ré.II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da 

Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.II.I. Do Réu Lucas Pereira da 

Silva: Em um primeiro ponto de vista, quanto ao tema concernente à 

continuidade delitiva, estabelecido entre as infrações penais de roubo 

circunstanciado, executadas as vítimas Silvana Gomes da Silva Pavesi e 

Kátia Boschi, como decorrência direta da aplicação do sistema da 

exasperação [art. 71 do Código Penal], partindo do pressuposto de que 

foram duas as séries de crimes perpetrados por parte do réu, penso que 

o aumento deve operacionalizar-se de acordo com a fração de 1/6 (um 

sexto) sobre a pena aplicada [Acerca do tema, concernente à incidência 

da fração de aumento de 1/6, na continuidade delitiva, em razão da prática 

de duas infrações penais, confira o seguinte precedente jurisprudencial: 

STJ, HC n.º 214.485/MS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, j. 21/11/2013], haja vista que a sanção penal concretamente 

cominada aos dois fatos típicos ‘sub judice’ apresentam reprimenda 

quantitativamente idêntica, no que diz respeito à intensidade e à 

severidade. Logo, a sanção penal, como consequência da unificação das 

penas decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, fica fixada 

em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente da 

condenação pela prática dos crimes preconizados no art. 157, § 2.º, 

inciso I c/c o art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal. Em um 

segundo quadrante, como consectário natural da aplicação do sistema do 

cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena 

privativa de liberdade correspondente a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses 

de reclusão e 01 (um) ano de detenção, decorrente da condenação pela 

prática dos delitos preconizados no art. 157, § 2.º, inciso I c/c o art. 71 

(duas vezes), ambos do Código Penal, art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 

180 do Código Penal. Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do 

Código Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 45 

(quarenta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato.De efeito, como forma de prestar reverência ao 

comando normativo preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do 

Código Penal, levando-se por linha de estima a ideia de que a pena-base 

estabeleceu-se, sob o ponto de vista quantitativo, nas proximidades do 

patamar mínimo, partindo do pressuposto de que o réu desfruta da 

condição de primário e não detém antecedentes criminais, e, por 

derradeiro, considerando que a imposição de regime de cumprimento mais 

severo do que aquele que a pena aplicada permitir exige motivação idônea 

[Súmulas n.º 718 e 719 do STF], ESTABELEÇO, para efeito de 

cumprimento da sanção penal infligida, o regime SEMI-ABERTO, 

inicial.Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, 

concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em 

hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].II.II. Da Ré Cristina Indira Nunes de Souza: 

pena privativa de liberdade equivalente a 01 (um) ano de reclusão, 

decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 180 do 

Código Penal; pena de multa estipulada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.A pena será 

cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o comando 

normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.Presentes 

as condições do art. 44 do Código Penal, ORDENO a substituição da pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos [art. 44, § 2.º do 

Código Penal], consubstanciada na prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do 

Código Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 100% 

(cento pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.III. Da Análise da Possibilidade dos 

Réus Apelarem em Regime de Liberdade.Concedo aos requeridos 

CRISTINA INDIRA NUNES DE SOUZAe LUCAS PEREIRA DA SILVA o direito 

de apelarem em liberdade, exceto se por outro motivo não estiverem 

presos, em razão da ausência, no caso concreto, de ressonância nas 

hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo recomendado o 

recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Penal].Expeçam-se, portanto, os 

respectivos alvarás de soltura em favor dos réus, com as devidas 

restrições de que a liberação dos acusados se refere tão somente a este 

processo, devendo permanecer segregados caso estiverem presos por 

outra ordem.DETERMINO, no que tange aos bens apreendidos (fls. 45/47) 

a sua imediata restituição ao seu legítimo proprietário, mediante 

apresentação de documento que comprove a propriedade do bem. Em 

caso de ausência de pedido de restituição dos bens, proceda-se a 

destinação à(s) entidade(s) interessada(s). Levando-se por linha de 

estima que a arma de fogo e munições apreendidas não mais têm utilidade 

à persecução penal, oficie-se à Diretoria do Foro para que, providenciem a 

remessa dos instrumentos junto à Coordenadoria Militar do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para que seja procedida às suas destruições, 

confeccionando-se o respectivo termo de remessa.IV. Das Demais 

Providências.Isento os sentenciados do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista terem sido assistidos pela Defensoria 

Pública. Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:a) 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];c) formem-se e remetam-se 

os processos de execução à Vara das Execuções Criminais [art. 105 da 

Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por publicada com a entrega em 

Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 31 de agosto de 2017. 

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 23 de julho de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 108625 Nr: 1104-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 I - CONCEDO o indulto total ao detento FRANCISCO ROSA CARVALHO, no 

que diz respeito a Guia de Execução Penal de fls. 05/05v, e, como 

consequência natural, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, do 

reeducando, o que faço com fundamento no art. 1.º, inciso I do Decreto 

n.º 9.246/2017, art. 107, inciso II do CP e art. 192 da LEP;II - HOMOLOGO o 

cálculo de pena de fls. 355/355v.III – Intime-se o reeducando com cópia do 

cálculo de fls. 355/355v.IV - Ciência ao MPE e ao Ilustre Defensor.Às 

providências, com URGÊNCIA.Sorriso - MT, em 25 de julho de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137578 Nr: 9428-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celio reis de oliveira - 

OAB:11265

 Processo: 9428-78.2015.811.0040 (Código 137578)VISTOS/MV.Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/08/2018 às 13:30 horas.(...) Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 08 de dezembro de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187208 Nr: 2429-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, 

RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, FLAVIO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 (...)E no caso em voga, embora a ação esteja pendente de julgamento, 

não se verifica ilegalidade no desenvolvimento da persecução criminal 

quando o processo esteve em constante movimentação, seguindo a sua 

marcha regular.Portanto, por não haver, no caso em testilha, 

constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, 

cumpra-se, com urgência, a decisão de fl.339 e após, venham os autos 

conclusos para sentença.Intime-se o patrono do acusado requerente.De 

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza 

de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 18035-64.2017.811.0055

 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: JOAO BATISTA MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

 AGUARDE-SE o prazo de 05 dias para a parte demandada se manifestar 

sobre o quanto proposto pela DPE. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 22409-26.2017.811.0055

 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): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 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: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 136/145 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158185 Nr: 6785-73.2013.811.0055

 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: ELOIR ALVARO POTRICH, ESTELA CORREA DE 

OLIVEIRA POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA FURQUIM DE FREITAS, MARILETE 

FURLANETO SOBOTKA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, MARIA HELENA GUERRA 

ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, 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 da certidão de fls. 

256/257, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados da parte autora para se manifestarem, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 6021-97.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSON RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 218/219, a suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação da parte executada.

 Pois bem.

Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, em si, não 

possui qualquer vínculo com a pretensão em questão.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de 

expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão.

Logo, como requerido no item “b” de fl. 218, conforme interpretação do 

artigo 921 do CPC, tento em conta que se trata de título executivo judicial, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 06 (seis) meses, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 135789 Nr: 5995-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASP PEDROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

JASP PEDROSO JUNIOR ingressou com a presente execução em face de 

A. O. GOTARDO & CIA LTDA., ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até o seu cumprimento (fls. 

389/391).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 389/391, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 389/391, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (27/10/2018 - fl. 

390), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor penhorado em favor da parte 

exequente, conforme já determinado em ato judicial de fls. 384/385, tal qual 

como fora acordado.

Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente, na forma do item 

“5” do acordo (fl. 390), porém, sem o benefício da justiça gratuita, já que 

não litiga sob tal pálio, mesmo porque promoveu o recolhimento das custas 

e taxa judiciária (fls. 30/32).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226084 Nr: 15093-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LELIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de cinco dias, nos autos da 

carta precatória nº 0015975-90.2018.8.06.0001 da 6ª Vara Cível da 

comarca de Fortaleza/CE, promovendo o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento da referida carta precatória, nos 

termos do Ofício de fls. 125/126-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 123 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 Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225994 Nr: 15023-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 261/276 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

 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: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não visualizei nos autos o endereço da segunda requerida. 

Sendo assim, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da 

decisão de fls. 17, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para informar o 

endereço do Sr. Leo Rodrigues da Silva, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 6618-27.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 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 a parte autora peticionou à fl. 163 requerendo a 

remessa da carta precatória via malote digital, entretanto, para que seja 

possível sua efetivação é imprescindível o recolhimento das guias 

referente às custas processuais da carta precatória, nos termos do 

disposto no artigo 389, da CNGC. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para, no prazo de quinze dias, apresentar as guias de distribuição 

devidamente recolhidas, para posterior remessa da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243800 Nr: 11837-11.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, SANDRA ELIANE JOHN BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT
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 Vistos.

 HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha arrolada pela parte 

demandada. Dessa feita, SAEM as partes intimadas para apresentarem as 

RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO AVELINO 

DANTAS, M. DAL COL DE SOUZA – ME, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

METALÚRGICA DALCOL LTDA. e TORNEARIA TRIÂNGULO LTDA.-ME 

ingressaram com a vertente execução de título judicial em face de BANCO 

DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fls. 204 e 314).

 Os alvarás foram expedidos em favor da parte exequente às fls. 327/341. 

O alvará do valor remanescente fora expedido em favor do Banco 

executado à fl. 341.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS, se houver, pela parte executada.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118831 Nr: 8841-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDECIR LEAL 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 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. No mais, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Tangará da Serra para que promova a baixa da averbação da 

caução nas margens da Matrícula n. 22.462, que fora determinada nos 

Autos n. 5686-10.2009.811.0055 (Código: 115594). Após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo, haja vista a renuncia ao prazo 

recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 609-11.1995.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA, MARGARETE 

RITA RIVA DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO RODRIGUES DO 

PRADO FILHO - OAB:7626 MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

KARLLA CHRISTINE C.F.B.CARVALHO - OAB:OAB/MT 9952, SUZAN 

MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164107 Nr: 1736-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 287, 

diante da informação de fls. 291/298, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

executada para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276349 Nr: 5961-41.2018.811.0055

 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: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 27/33 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227226 Nr: 16078-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 
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parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 145/145-verso, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221393 Nr: 11189-65.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA, ADELSON DA 

SILVA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 489/493, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277158 Nr: 6704-51.2018.811.0055

 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: AMILTON MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 68 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282821 Nr: 11334-53.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 37 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 41*), 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.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, por meio da petição de fls. 295/295-verso, requer que 

a citação da parte executada se dê por carta com aviso de recebimento 

(AR).

Posto isso, nos termos do artigo 247, “caput”, do CPC, CITE-SE, pela via 

postal, nos moldes das cartas precatórias de fls. 163/166, observando os 

endereços indicados às fls. 295/295-verso, os executados Carlos Alberto 

Elias Júnior e Fernanda Costa Marques Saldanha Elias, sendo que o 

executado Carlos Alberto Elias Júnior deverá ser citado em nome próprio e 

em nome das sociedades empresárias RSP Agropecuária Ltda. e Carlos 

Elias Participações S/A.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227862 Nr: 16572-24.2016.811.0055

 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: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, como o valor encontrado será consumido para quitação da dívida 

no INSS, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para a expedição de alvará em 

favor da parte autora. No mais, COMUNIQUE-SE ao INSS acerca dos 

valores encontrados nos vertentes autos e da anuência de fls. 92/93, 

sendo certo que eventual concretização de tal levantamento não se dará 

no bojo da vertente demanda, mesmo porque não lhe é objeto. P.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2175 Nr: 122-70.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL GALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA, 

REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LORIVAL GALÃO ingressou com a presente execução de título judicial em 

face de ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA, ambos 

qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente, por 

meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 

473).

Intimada a parte exequente pessoalmente para manifestar nos autos, sob 

pena de extinção, também deixou de manifestar (fl. 476).
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Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte exequente manter o endereço correto e atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:a) CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria de Vara acerca da existência de inventário judicial em nome do 

“de cujus” ou mesmo se há outro feito em que o falecido seja parte, onde 

conste a notícia da existência de herdeiros. Em caso positivo, deverá ser 

solicitado ao respectivo Juízo o rol de herdeiros, com qualificação e 

endereço.b) OFICIE-SE ao INSS para que informe acerca da existência de 

dependentes habilitados em nome do falecido, consignando o prazo de 15 

dias para resposta.c) Não obstante a certidão de óbito de fl. 79 indicar a 

inexistência de bens e de herdeiros, sem prejuízo das determinações 

anteriores, INTIME-SE, pessoalmente, herdeira Zelia Afonso Miranda, no 

endereço indicado à fl. 104, para, no prazo de 30 dias, promover a 

sucessão “causa mortis”, indicando os herdeiros, com qualificação e 

endereço, caso inexistente inventário em curso, ou indicando o 

inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da qualificação e 

endereço, se existente inventário em curso. No ato da intimação, o Sr. 

Oficial de Justiça, independentemente do prazo consignado anteriormente, 

deverá indagar a herdeira Zélia e constar da certidão se há outros 

herdeiros, com nome e qualificação completa, inclusive, endereço, bem 

como se o falecido deixou bens e quais seriam, além da respectiva 

localização. Essa previdência do Sr. Oficial de Justiça deverá constar da 

finalidade do mandado.d) Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 65470 Nr: 6937-34.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA - 

OAB:234.989 OAB/SP, Danielle Avila Almeida Gama Martins - 

OAB:234.989/SP, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - 

OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151106 Nr: 11225-49.2012.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR GONÇALVES, MARIO MENDES, 

Valter Gonçalves, ELENA RAIMUNDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265585 Nr: 28879-73.2017.811.0055

 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: MARIA ZULEIDE BARBOSA, JOSÉ SALVADOR 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DISPENSO a audiência de conciliação. Por essa razão, 

DEPREQUE-SE a citação de todos os demandados para, no prazo legal, 

apresentarem resposta, sob pena de revelia, sendo que, quanto aos não 

localizados, deverão ser observados os endereços mencionados à fl. 64. 

Como já dito, mesmo os já citados, diante da frustração da audiência de 

conciliação, deverão ser novamente comunicados.Nas respectivas 

missivas deverá constar que, se verificada a hipótese de ocultação, é 

para se promover a citação por hora certa na forma do artigo 252 e 

seguintes do CPC.Por outro lado, tendo em conta a resposta de fl. 42, 

ENCAMINHE-SE cópia dos documentos solicitados pela União.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 
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sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Por outro lado, considerando que o bloqueio fora apenas parcialmente 

frutífero, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud 

e no sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que 

se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280071 Nr: 9044-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, RECEBO a emenda da inicial para que passe a constar 

como valor da causa R$ 327.194,34, nos termos do cálculo de fl. 33, com 

as retificações necessárias.

Por oportuno, a parte exequente pede que sejam recolhidas as custas 

complementares ao final do processo. No ponto, tal possibilidade 

pressupõe a hipossuficiência momentânea, situação essa que sequer fora 

justificada pela parte exequente, sendo certo, ainda, que já promoveu o 

recolhimento sobre o importe de R$ 317.790,03, como se vê às fls. 29/30, 

que representa o percentual mais agudo do encargo.

 Logo, não há como autorizar a concessão do benefício pleiteado, de 

modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

o recolhimento das custas e taxa judiciária complementares, se houver, 

sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283884 Nr: 12195-39.2018.811.0055

 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): ANGELITA APARECIDA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

(a) 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$ 14.906,66 como indicado à fl. 15, com o 

recolhimento das custas e da taxa judiciária; (b) indicar o endereço 

eletrônico do demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente 

e (c) comprovar a mora do devedor, com o encaminhamento da 

correspondência para o seu endereço, pois a sua falta conduz à ausência 

de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. Com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, 

igualmente, a retificação da distribuição e autuação.Vale ressaltar que o 

cálculo realizado à fl. 14-verso fora feito com base no valor incorreto da 

causa, qual seja: R$ 1.950,91 sendo certo o recolhimento das custas e da 

taxa judiciária deverá ser no montante indicado acima (R$ 14.906,66).ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284476 Nr: 12653-56.2018.811.0055

 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: ITAMARA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. BARROS EIRELI, BEST OPTION VIAGENS 

E TURISMO LTDA

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, nos 

moldes do artigo 319, inciso 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.: 278455 Nr: 7754-15.2018.811.0055

 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: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NOGUEIRA CLAUDINO, SIRO IVO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para formar a convicção com elementos mais robustos ainda, na forma do 

artigo 300, § 2º, do CPC, DESIGNO audiência de justificação prévia para o 

dia 15 de agosto de 2018, às 15:30h, sendo que o rol de testemunhas 

deverá ser apresentado com 05 dias de antecedência, sem prejuízo de 

comparecimento espontâneo.

INTIME-SE a parte autora.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que, por simetria ao artigo 564, 

parágrafo único, do CPC, o prazo para responder à ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284717 Nr: 12856-18.2018.811.0055

 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: JULIANA GARCIA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, nos 

moldes do artigo 319, inciso 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.: 283631 Nr: 11977-11.2018.811.0055

 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): AGUETONI & AGUETONI LTDA, ARQUIMEDES 

AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico dos executados, 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.: 281635 Nr: 10345-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, devidamente emendada, RECEBO a inicial.

RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284256 Nr: 12440-50.2018.811.0055

 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: SANDY BRUNA SOARES DA SILVA, ROSELEI 

TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, POROTBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, para indicar (a) o 

estado civil ou a existência de união estável e a profissão das autoras, 

bem como (b) 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.: 253013 Nr: 19213-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 47, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 Ademais, não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por 

isso, INDEFIRO o pedido correlato.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213184 Nr: 4652-53.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISLAYNE DAMASCENO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219113 Nr: 9204-61.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTAL INCORPORAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Conforme se colhe da composição de fls. 61/61-verso, as partes deveriam 

ter apresentado procuração com poderes para transigir, no prazo de 10 

dias.

 No entanto, apenas a parte exequente, como se vê à fl. 63, apresentou a 

procuração com poderes para transigir, mantendo-se inerte a parte 

executada.

Dessa feita, sequer seria o caso de aplicação da multa de 30%, uma vez 

que, sem a juntada da procuração, da forma como determinado, o acordo 

em foco perde a sua validade, de modo que a única solução possível é o 

prosseguimento da ação executória, observando os parâmetros 

anteriores ao que fora acordado entre as partes.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento, promovendo a juntada do 

cálculo atualizado da dívida, sem a inclusão da multa de 30%.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121897 Nr: 966-63.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, CEZAR RODOLFO BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

INTIME-SE, pessoalmente, o perito Aroldo Vander Teixeira da Silva, para 

que, no prazo de 15 dias, manifestar nos termos da decisão de fls. 

463/464.

Com a juntada da respectiva manifestação, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem quanto à complementação apresentada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 23-03.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Luiz Rizzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurea Christina Souza Faria - 

OAB:13.409-B OAB/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO 

DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 Vistos.

Diante do contido às fls. 221/224, OFICIEM-SE aos orgãos de proteção ao 

crédito para que, no prazo de 15 dias, comprovem o cumprimento da 

ordem judicial de fl. 203-verso. Para tanto, ENCAMINHEM-SE cópia dos 

documentos de fls. 210 e 212.

Com o cumprimento da ordem, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, tendo em conta que se trata 

de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do débito visualizado na vertente demanda, no sistema Serajud, 

como requerido à fl. 192.

No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

 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: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA, SD PM TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Vistos.

EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA ingressou com a presente demanda em 

face de WESLEI BARBOSA DA SILVA e MAURÍCIO DE SOUZA TOLEDO, 

todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o autor e o demandado MAURÍCIO DE SOUZA 

TOLEDO noticiaram a composição amigável da lide, pugnando pela 

homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 44/44-verso e fls. 

47/48).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, o autor e o demandado MAURÍCIO DE SOUZA TOLEDO 

transacionaram às fls. 44/44-verso e fls. 47/48, não restando alternativa 

senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 47/48, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DETERMINO a 

exclusão do aludido demandado do polo passivo da demanda, com as 

retificações necessárias, e o regular prosseguimento do feito com relação 

ao demandado WESLEI BARBOSA DA SILVA.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

Por conta da não-localização do demandado WESLEI BARBOSA DA 

SILVA, conforme certidão de fl. 50, tendo a parte autora se comprometido 

a apresentar o endereço atualizado, nos termos da manifestação de fl. 52, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 

2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da 

nova data designada para a realização da solenidade.

INTIME-SE a parte autora para apresentar, no prazo de 15 dias, o 

endereço atualizado do demandado WESLEI BARBOSA DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.Logo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judicial, oportunidade em que, ainda, deverá indicar a profissão do 

executado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, como explicitado no 

ato judicial de fls. 11/11-verso, já que, na petição de fls. 13/14, apenas 

mencionou a profissão do exequente, sob pena de extinção anômala.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275936 Nr: 5630-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 217 de 705



Trata-se de demanda proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de CAMILA ALVES CORDEIRO, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 37). 

Requer, ainda, a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

cadastros do Detran e Serasa. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

O mandado de busca e apreensão expedido à fl. 32 já fora devolvido aos 

autos, conforme se vê à fl. 32-verso. Portanto não há que se falar em 

recolhimento. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148767 Nr: 8683-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VENZEL SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 148/148-verso em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada 

nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de 

titularidade do digno advogado e não se trate apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad 

judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente 

ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. (...) No mais, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, promovendo-se o decote do valor já 

penhorado. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277520 Nr: 7009-35.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR GABRIEL DA SILVA, ANA FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 38, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de agosto de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITE-SE o demandado, observando o endereço indicado à fl. 26 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121923 Nr: 1009-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO VEÍCULOS, ARIOVALDO BARBOSA 

DOS SANTOS NETO, SERGIO P DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13331/MT

 Vistos. O acordo de fls. 276/278 fora assinado pelos dignos advogados 

das partes, com poderes para transigir à fl. 28 e 76, respectivamente, e 

pelo demandado. No entanto, a assinatura do digno advogado da parte 

demandada e do demandado é mera cópia reprográfica. Sobre tal 

situação, já se decidiu que: (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o 

acordo original, onde conste a chancela original do digno advogado da 

parte demandada e do demandado. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente processo, ainda na fase de conhecimento, pende de 

cumprimento liminar de busca e apreensão, bem como a citação do 

demandado.

Dentro desse contexto, não se vê qualquer impedimento para que o feito 

siga adiante até prolação de sentença. Uma vez prolatada a aludida 

decisão, se ainda não localizado o bem, ai sim os autos poderão aguardar 

em arquivo provisório.

Ainda, o pleito de fl. 75 é absolutamente anacrônico, já que a respectiva 

pretensão já fora saciada pelo ato judicial de fls. 55/55-verso.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fl. 75 e de fls. 79/79-verso.

 Ademais, pende de cumprimento o mandado de busca e apreensão e 

citação de fl. 64, e distribuição das cartas precatórias endereçadas às 

Comarcas de Araputanga/MT, Altamira/PA, Rio Verde/GO, Caçu/GO, 

Goianira/GO, Paranavaí/PR e Guarani/MT (fls. 66 e 68/73), já que, 

conforme certidão de fl. 77, embora devidamente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para que promovesse o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça e a retirada e distribuição das cartas 

precatórias.

 Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, retirar e 

distribuir as cartas precatórias de fls. 66 e 68/73, com as providências 

necessárias, bem como promover o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para que se cumpra o mandado de fl. 64.

Se permanecer inerte, INTIME-SE, pessoalmente e pelo digno advogado, na 

forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211585 Nr: 3280-69.2016.811.0055

 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: HELENA MARIA CAVALINI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 
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- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as certidões de fls. 153/155, HOMOLOGO o cálculo de fls. 

152/152-verso.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Vistos.

A dúvida levantada no ato judicial de fl. 120 ainda persiste. Afinal, diante 

da comparação entre o acordo de fls. 77/78 e o acordo de fls. 

118/119-verso, ao que parece, não consta, nesse último, a assinatura de 

Audia Vedovati Daniel, embora seja mencionado o seu nome no termo.

Dentro desse parâmetro, a procuração “ad judicia” de fl. 124 teria sido 

outorgada por SIRILIO RIBEIRO DANIEL – ME, CLEBERSON ADRIANO 

CORDEIRO e AUDIA VEDOVATI DANIEL. Porém, naquele instrumento 

somente consta uma assinatura e, ainda, sem identificação do firmatário.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer 

tal situação, ou seja: com quem a avença fora firmada, pois permanece o 

mesmo cenário de outrora. Aliás, em se pretendendo que o acordo seja 

ratificado por todos os executados por meio do digno advogado 

mencionado na procuração de fl. 124, deverá apresentar instrumento de 

procuração onde todos os executados sejam firmatários.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274986 Nr: 4950-74.2018.811.0055

 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: ANTONIO CUSTODIO, LEIDE LAURA BARROS 

CUSTODIO, EDUARDO DE BARROS CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, AUTORIZO a parte autora a proceder ao levantamento da 

quantia em conta poupança n. 500.736-4, agência n. 1585, no Banco 

Bradesco, localizada na comarca de Barra do Bugres/MT, em nome de 

Antônia Pereira de Barros Custódio, conforme pleiteado na 

exordial.EXPEÇA-SE o pertinente Alvará Judicial.P.I.C. CIÊNCIA AO 

MPE.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121955 Nr: 1081-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRSON PEREIRA PAULA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA PAULA, CLARINDA ALVES 

DE PAULA, ANDRÉ JUNIOR PEREIRA

 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: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa de restrição 

na matrícula 3.657, no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e Trinta e Oito 

Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da 

Serventia, nos termos do Ofício de fls. 217/221, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172171 Nr: 13781-53.2014.811.0055

 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: CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA, MÁRCIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA SOUZA, MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, PERCIO JUNIOR 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PERSIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de Justiça 

Gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143059 Nr: 2531-91.2012.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: JMA, FAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 28, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28423 Nr: 2342-60.2005.811.0055

 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: MIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146177 Nr: 5896-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MDLMA, JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito, vejo que para homologação da partilha, necessário o 

inventariante demonstrar a isenção do ITCD, posto que às fls. 309 constou 

a informação de valor a recolher, sendo que o documento juntado às fls. 

310, no qual o inventariante menciona isenção, não condiz com o presente 

feito.

POSTO ISSO, intime-se o inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar o documento de autenticidade da informação de quitação e/ou 

isenção do ITCMD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188063 Nr: 5027-88.2015.811.0055

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDJR, JFR, FMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, diante de tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, para tanto, RECONHEÇO e DECLARO 

como existente a união estável entre Mercedes Antero da Silva e João de 

Jesus Rodrigues, para que produza os jurídicos e legais efeitos e por 

consequência julgo extinto o feito, com fulcro no Art. 487, I, do 

NCPC.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, 

entretanto, não obstante a sucumbência que é imposta à parte, por se 

tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas, sendo que a cobrança ficará registrada e suspensa, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50, ou seja, o 

pagamento de eventuais custas até o momento, ficará suspenso e 

sobrestado até o avento da circunstância prevista no art. 12 da Lei 

1.060/50.Publique-se. Intime-se.Com o transito em julgado, proceda-se com 

as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201363 Nr: 15770-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, PSSS

 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.

Em análise detidamente do requerimento de fl. 84, vejo que a curadora 

Eronilda da Silva requer a revogação da curatela de Paulo Sérgio de 

Souza Silva, tendo em vista que vem sofrendo ameaças por parte do 

interditado, em razão da separação do casal.

Instado a manifestar-se o Ministério Público pugna pela realização de 

estudo psicossocial, bem como pela designação de audiência (fl. 88).

Posto isso, determino:

I – Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a conversão do feito em 

modificação de curatela.

II – Intime-se a equipe do juízo, para que, proceda com a realização de 

estudo psicossocial na residência do interditado e da curadora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a fim de verificar a atual situação do Sr. Paulo Sérgio 

Souza Silva, bem como se a genitora deste, possui condições de exercer 

a curatela, e caso negativa, diligenciar acerca de familiares que possa 

exercer tal múnus.

III – Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, designo 

audiência para a data de 03/10/2018, às 17h00min.

Intimem-se a atual curadora, o interditado e a genitora do interditado, Sra. 

Irene de Souza Silva, para que compareçam a audiência

 acima designada.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283681 Nr: 12035-14.2018.811.0055

 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: LAUDICEIA ANTUNES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GEROVAL SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280992 Nr: 9783-38.2018.811.0055
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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: MAURI DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO NAVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER FRANCIS DE FREITAS - 

OAB:185.387/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

2. Assim, nomeio Inventariante o Requerente Mauri da Silva Correa, que 

prestará o compromisso em 05 (cinco) dias.

Posto isso, intime-se o inventariante, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

assinar o termo de compromisso;

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, vista ao 

Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139749 Nr: 10260-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDPDS, MVDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, depreende-se dos autos, que a parte 

executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada buscas junto ao sistema RENAJUD para averiguar 

existência de veículos em nome do executado e no sistema INFOJUD a fim 

de verificar a existência de bens em nome do executado, em caso positivo 

pela realização da penhora.

Vejo que os requerimentos formulados pela exequente merecem 

deferimento no caso concreto, pois o devedor não fez nenhum aceno em 

direção ao pagamento.

Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a busca no 

Sistema INFOJUD e RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de 

ordem judicial, estas restaram infrutíferas, conforme extratos de 

informações anexos nos autos ém apenso, assim, proceda-se com a 

juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial.

 Posto isso:

I – Proceda-se com a juntada aos autos das informações de detalhamento 

da ordem judicial de bloqueio de valores.

II - Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

do feito.

III – Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57648 Nr: 7085-79.2006.811.0055

 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: LNS, ARDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 40, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) ELIAS HORÁCIO DA 

SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação 

processual para posterior vistas dos autos conforme solicitado, 

ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193437 Nr: 9637-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPB, ALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Considerando que o requerido André Luiz Pinto reconheceu a paternidade 

da adolescente Mikly Monik Paulina dos Santos e tendo em vista a juntada 

de fl. 238, expeça-se a competente averbação ao 2º Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca, acrescentando na Certidão de Nascimento da 

adolescente o nome do Pai, André Luiz Pinto, e da avó paterna, Sra. 

Clorinda Maria Pinto, passando a adolescente chamar-se Mikly Monilk 

Paulina dos Santos Pinto.

Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, designo audiência 

para o dia 08/08/2018, às 16h00min.

Intimem-se os atuais guardiões, os requeridos e a equipe técnica do juízo, 

para que compareçam a audiência acima designada.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239916 Nr: 11924-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo espólio de João 

Pereira Ramos, no qual aponta omissão na decisão proferida à de fl. 

57/58, requerendo seja conferido efeitos infringentes, culminando na 

condenação do requerente no pagamento da verba honorária.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fls. 69), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretanto, antes da análise das alegações do Embargante cumpre 

ressaltar, que apesar de comungar do entendimento pacífico que não 

cabe contraditório nos embargos de declaração, não se abrindo prazo 

para a parte adversa responder ao recurso, no caso em comento, diante 

da sua excepcionalidade, entendo necessário o contraditório, até porque 

se trata de embargos de declaração com efeito infringente, pois postula o 

embargante pela modificação do julgado no que diz respeito aos 

honorários advocatícios não arbitrados na sentença.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação da embargada para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a embargada manifestar-se 

nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180385 Nr: 22302-84.2014.811.0055
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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: 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:

 Certifico que, intimo a procuradora da Sra. Teresinha Maria Rambo 

Carneiro, Drª. CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO GUIM OAB/MT 9223, 

para informar nos autos, no prazo de 5 (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.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155241 Nr: 3864-44.2013.811.0055

 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: ELTON TORRACA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYSON FERRAZZA GONÇALVES, LUCAS 

YURI DE AGUIAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº. 155241.

Vistos,

Incialmente, proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 

348 da CNGC.

 Compulsando os autos, verifico que o executado Lucas Yuri de Aguiar 

Amorim não foi intimado para cumprir a sentença.

Assim, determino a intimação do executado Lucas Yuri de Aguiar Amorim, 

na forma prevista no art. 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil para, no 

prazo de 15 dias, pagar o débito, nos termos da decisão de fls. 144.

Determino ainda a retificação da certidão de fls. 146, pois, apenas 

decorreu o prazo para o executado Keyson Ferrazza Gonçalves pagar o 

débito.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167918 Nr: 8257-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 167918.

Vistos,

A parte exequente requereu, às fls. 200/201, o arresto on line de ativos 

financeiros existentes na conta bancária da parte executada, uma vez 

que restou frustrada sua tentativa de citação.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que somente foi tentada a citação da parte 

executada uma vez no endereço que havia sido informado pela parte 

exequente quando do ajuizamento da ação.

 Em consulta ao Bacenjud, foi possível encontrar outros endereços da 

parte executada e de seu sócio proprietário, razão pela qual, antes de 

deferir o arresto on line, faz-se necessário, primeiramente, tentar a 

citação da parte executada nos demais endereços localizados.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ON 

LINE – CABIMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DIVERSAS 

TENTATIVAS FRUSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. É cabível a determinação de arresto on line, via BACEN Jud, nos 

termos do art. 835, I, c/c art. 854, do CPC, quando frustradas diversas 

tentativas de localização da parte executada. (TJMT. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). g.n.

Diante do exposto, determino seja tentada a citação da parte executada 

nos endereços encontrados junto ao Bacenjud (destacados/grifados).

Frustradas as tentativas de citação da parte executada, conclusos para 

análise do pedido de arresto on line.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141316 Nr: 650-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOTOS LTDA-ME, JAQSON LUIZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Autos nº: 141316.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Banco Volkswagen S.A.

Executados: J.C. Motos Ltda ME e outro.

Vistos,

Trata-se de ação cumprimento de sentença promovida por Banco 

Volkswagen S.A. em desfavor de J.C. Motos Ltda ME e Jaqson Luiz da 

Silva na qual, praticados alguns atos processuais, houve pedido de 

extinção pela parte exequente por desistência (fls. 260).

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Havendo a parte exequente manifestado expressamente sua intenção de 

desistir do presente cumprimento de sentença, na qual é possibilitado ao 

autor desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), entendo 

que o processo deve ser efetivamente extinto, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, homologo a desistência requerida, julgando extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas 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, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 6111-08.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIRANDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DE MATOS ME, SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO RAMOS 

PEREDA SILVEIRA - OAB:282785/SP, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052-SP, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Autos nº. 64613.

Vistos,

Intimem-se o exequente e o executado Sulina Seguradora S.A. para, no 

prazo de 15 dias, se manifestarem acerca da petição e documentos de fls. 

261/276.

Após, conclusos para análise dos pedidos de fls. 261/262.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247850 Nr: 15022-57.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SALES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que intimo a parte autora para retirar a Carta de Adjudicação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267254 Nr: 30069-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 15/05/2018 o prazo para o requerido efetuar o 

pagamento, considerando que a busca e apreensão foi executada na data 

de 08/05/2018, bem como em 06/06/18 decorreu o prazo para ele 

contestar a presente ação, sem qualquer manifestação nos autos, 

portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125990 Nr: 4951-40.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Autos nº: 125990.

Natureza: Revisão Contratual.

Requerente: Jose Carlos Pintar.

Requerido: BV Financeira S/A.

Vistos,

Trata-se de ação de revisão contratual e anulação de cláusulas ilegais 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por Jose Carlos Pintar em face 

de BV Financeira S/A, ambos qualificados.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 429/431, 433/434, 

435/437 e 438/440, comunicaram a composição de um acordo.

Às fls. 426/428 a parte requerente comprovou o pagamento do referido 

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.

Honorários conforme acordo, sem custas visto que a parte requerente é 

beneficiária da justiça gratuita.

 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.: 139116 Nr: 9571-61.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA GLÓRIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 139116.

 Vistos,

 Diante da inércia do perito designado às fls. 155, conforme certidão de 

fls. 166, cumpre-me substituir o perito nomeado por outro, conforme 

estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo Civil.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, 

clínico geral, podendo ser encontrado na Rua 17-A, nº 1448-N, Vila 

Horizonte, Tangará da Serra-MT, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverão ser suportados pela parte autora, 

nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Cientifique-se o Sr. perito que, em razão da parte autora ser beneficiária 

da justiça gratuita, os honorários que competem à ela não poderão ser 

adiantados e serão pagos ao final do processo pela parte vencida ou pelo 

Estado, caso a parte autora seja vencida.

 Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para 

a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Cumpra-se com urgência.
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 Às providências.

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.: 272872 Nr: 3334-64.2018.811.0055

 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: RITA NEUSA NARCISO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE FATIMA TALANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272872.

 Natureza: Adjudicação compulsória.

 Requerente: Rita Neusa Narciso Bueno.

 Requerida: Tereza de Fátima Talani.

 Vistos,

 Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Rita Neusa 

Narciso Bueno em face de Tereza de Fátima Talani, ambas qualificadas.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 118, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 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.: 263216 Nr: 27129-36.2017.811.0055

 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): ROSINILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLA PONÇONI 

NAKAJIMA - OAB:24432-O/MT

 Autos nº: 263216.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca da proposta de 

acordo de fls. 126, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Em caso de inércia, intime-se a parte Requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação.

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.

Às providências.

 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.: 142308 Nr: 1721-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR JOSE DUMONCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 23/07/2018 o prazo para a parte exequente 

realizar o preparo da Carta Precatória, tendo permanecido inerte. Desse 

modo, intimo novamente a parte exequente para resolver referida 

pendência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157225 Nr: 5840-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMP. EXP LTDA- UNEPXIMIL SOFTWAER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TOLEDO 

GONSALES - OAB:325.364-SP, FABIO DE ARAÚJO NETO - 

OAB:262.786-SP, Rodolfo Moreira Ziggiatti - OAB:327.913

 Certifico que intimo a parte exequente para retirar a Carta Precatória 

expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260084 Nr: 24928-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a advogada da parte autora, para retirar o Termo de 

Penhora e Depósito, confeccionado nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221793 Nr: 11543-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ANDRE CARDOSO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a expedição da Carta Precatória, intimo a 

parte autora para efetuar o pagamento das custas processuaus e da taxa 

judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 
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OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Certifico que intimo a parte exequente para retiar o Termo de Penhora e 

Depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125615 Nr: 4597-15.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Certifico que decorreu em 23/07/2018 o prazo para o banco requerido 

cumprir a decisão de fl. 298, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo 

a parte autora 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.: 283806 Nr: 12150-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELSSE NATHANIELY BOFFULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 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:

 Autos nº: 283806.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que a parte requerente não juntou 

nenhum comprovante de vínculo com a empresa requerida. Assim sendo, 

faculto à parte requerente a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante 

de vínculo com a empresa requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 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.: 258117 Nr: 23320-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI MENDES VILELA

 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:

 Autos nº: 258117.

 Vistos,

 Inicialmente, no que tange ao pedido de exibição de documentos em 

caráter liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

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 autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170057 Nr: 11184-14.2014.811.0055

 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: JOSE ANTONIO ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Bernardo Amaral Botelho - OAB:98.988/RJ, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, Pedro Madureira de Pinho - 

OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Autos nº: 170057.

 Natureza: Ação de indenização.

 Requerente: José Antônio Roselen.

 Requerida: Xp Investimentos e Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 

Mobiliários e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

em 16 de maio de 2014 por José Antônio Roselen em face de Xp 

Investimentos e Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, ASP 

Agentes de Investimentos e José Leão Portela, todos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em novembro de 2009, através da 

requerida ASP Agentes de Investimentos, estabeleceu uma relação 

contratual com a requerida XP Investimentos para assessorar e 

intermediar as operações

 junto ao mercado de valores imobiliários da BM&F – Bovespa.

 Seguiu narrando que os investimentos foram realizados por intermédio do 

requerido José Leão Portela e pelo próprio autor, com orientação e 

indicação do requerido José Leão Portela, através do sistema Home 

Broker.

 Aduziu que a escolha da corretora se deu em razão das promessas de 

alta lucratividade, uma vez que as requeridas dispunham de especialistas 

na aérea e um aparato tecnológico capaz de identificar situações de risco.

 Narrou que entre os anos de 2009 a 2011 ocorreram várias falhas na 

prestação de serviço, uma vez que a parte requerida não geriu 

corretamente os investimentos, bem como não informou acerca dos riscos 

das operações, o teria levado o autor a perder todo o seu patrimônio, 

fincando com inúmeros compromissos financeiros inadimplidos.

 Por conta disso, pugnou pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 121.415,65 

e danos morais no valor de R$ 362.000,00, além das custas processuais e 

honorários advocatícios.

 Pugnou, ainda, pela inversão do ônus da prova e pela concessão da 

gratuidade da justiça.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 39/577.

 Às fls. 578 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a 

inversão do ônus da prova e concedido o benefício da gratuidade da 

justiça.

 Os requeridos foram todos citados via correio (fls. 582 e fls. 582 verso).
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 A requerida Asp Agentes Autônomos de Investimentos Ltda apresentou 

contestação às fls. 583/614, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva.

 No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor e a inexistência de dano material e moral, uma vez que 

somente intermediou o contrato entre o autor e a requerida Xp 

Investimentos.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação e a condenação da parte 

autora por litigância de má-fé.

 A requerida Xp Investimentos e Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 

Imobiliários apresentou contestação às fls. 615/718 sustentando, 

preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova.

 No mérito, sustentou que o contrato celebrado entre as partes não prevê 

a garantia e obrigação de performance nas operações realizadas pelo 

autor, de modo que não teria praticado qualquer ato ilícito.

 O requerido José Leão Portela apresentou contestação às fls. 719/773, 

sustentando, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido e a inépcia 

da inicial.

 No mérito, sustentou que cumpriu o contrato sem praticar qualquer vício, 

negligência, imprudência ou imperícia, uma vez que as operações no 

mercado financeiro de bolsa de valores foram realizadas por livre e 

espontânea vontade do autor.

 Às fls. 895/908 as contestações foram impugnadas.

 Às fls. 910 foi determinada a especificação das provas e designada 

audiência preliminar.

 Às fls. 916 a requerida XP Investimentos pugnou pela produção de prova 

documental suplementar e oral, enquanto que a parte autora às fls. 

917/918 pugnou pela prova oral e a intimação da parte requerida para que 

apresente a cópia integral de todas as conversas realizadas por telefone.

 Às fls. 924 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 935 foi designada nova audiência de conciliação, a qual foi 

cancelada pela decisão de fls. 953 em razão das justificativas 

apresentada pela parte autora às fls. 951/952.

 Às fls. 958/961 o feito foi saneado, tendo sido analisada as preliminares e 

chamado o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 578 no que tange 

ao deferimento da inversão do ônus da prova, bem como foi designada 

audiência de instrução e julgamento.

 Às fls. 965/983 a parte autora informou que interpôs recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que revogou a inversão do ônus da 

prova.

 Às fls. 988/991 veio aos autos a decisão monocrática que não conheceu 

do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora.

 Às fls. 993/996 a parte autora apresentou rol de testemunhas e 

comprovou a intimação destas.

 Às fls. 1.000 o requerido José Leão Portela apresentou rol de 

testemunhas.

 Às fls. 1.002/1.003 a audiência de instrução e julgamento foi realizada, 

momento em que foi colhido o depoimento pessoal das partes e ouvidas as 

testemunhas e o Sr. Ronan Rings como informante, bem como foi 

determinada a apresentação de memoriais.

 Às fls. 1.012/1.019, fls. 1.020/1.030, fls. 1.031/1.038 e fls. 1.040/1.044 as 

partes apresentaram os memoriais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, cumpre-me esclarecer que a requerida ASP Agentes de 

Investimentos, através de seu sócio José Leão Portela, atuou como agente 

autônomo de investimentos credenciado à corretora XP Investimentos, a 

qual celebrou com a parte autora contrato de intermediação de operações 

por conta e ordem do cliente nos mercados à vista e de liquidação futura 

de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros 

negociados na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros – BVMF, 

seguimento BOVESPA e segmento BMF, e nos mercados de balcão, 

organizados ou não (fls. 639/645).

 Assim, analisando detidamente os autos, verifico que a questão 

controvertida nos autos é a suposta falha na prestação dos serviços pela 

parte requerida, consistente na promessa de alta lucratividade do mercado 

financeiro, ausência de informação acerca dos riscos inerentes ao 

negócio e as orientações desacertadas do requerido José Leão Portela 

que, supostamente, teria levado o autor a perder todo capital investido.

 No que tange à promessa de alta lucratividade do mercado financeiro 

ofertado pela parte requerida, verifico que o autor juntou somente alguns 

print screen extraídos do site da parte requerida para corroborar suas 

alegações, de modo que, além destes documentos em nenhum momento 

mencionar a promessa de lucros de até 500%, registro que não houve 

qualquer previsão contratual neste sentido.

 Diante disso, verifico que as alegações do autor ficaram apenas no 

campo das argumentações, sem comprovar a tese de conduta abusiva da 

parte requerida, ônus que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo 

de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, ainda que tivesse sido invertido o ônus da prova. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviços de TV a 

cabo – Alegação de propaganda enganosa, cobrança de valores acima do 

contratado e negativação indevida do nome – Improcedência – Falta de 

verossimilhança das alegações – Genérica a alegação de propaganda 

enganosa, não comprovando a tese de que foi oferecido pela ré a 

disponibilização de 2 pontos de TV, e não apenas 1, como efetivamente 

instalado na residência – Inexistência de prova da alegada cobrança 

abusiva de valores e negativação do nome do autor por recomendação da 

ré – Inexistência de prova de ato ilícito – Danos extrapatrimoniais não 

evidenciados – Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado 

na inicial, nos termos do art. 373, I, NCPC – Recurso negado.” (TJSP; 

Apelação 1066347-96.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; 

Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018) 

(Original sem grifo)

Quanto à ausência de informação acerca dos riscos inerentes ao negócio, 

entendo que é de conhecimento geral que o investimento em ações é de 

alto risco, o que inclusive, constou expressamente na ficha cadastral 

juntada às fls. 637/638, no item 9, a declaração do autor acerca do 

conhecimento do funcionamento do mercado de títulos e valores 

mobiliários, bem como os possíveis riscos envolvidos nas operações 

realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e, 

principalmente, no que concerne aos mercados de ações a termo.

 Constou também na cláusula 16.1 do contrato celebrado entre as partes 

(fls. 645):

“16.1. O CLIENTE, neste ato, declara saber que:

a. O investimento em ações é sempre de risco;”

Além disso, verifico que o próprio autor alegou na inicial que realizou 

operações através do sistema home broker, bem como pelo teor das 

várias conversas constantes nos autos entre o autor e o requerido José 

Leão Portela e pelo depoimento pessoal do autor, é possível aferir que 

este, além de acompanhar, tinha pleno conhecimento do mercado 

financeiro, de modo que não é crível que uma pessoa que investiu todo o 

seu patrimônio acumulado durante vários anos como construtor, mesmo 

após ter realizado curso de como investir na bolsa de valores, alegue o 

desconhecimento dos riscos inerentes ao investimento em ações.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO 

DE INTERMEDIAÇÃO PARA INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES. 

PREJUÍZOS DO CLIENTE IMPUTADOS À CORRETORA EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUTOR 

QUE ESTAVA CIENTE DOS RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1. Não há como imputar a 

responsabilidade da ré pelas perdas sofridas que justifique a pretensão 

indenizatória veiculada na inicial, pois o autor estava ciente dos riscos do 

negócio. 2. Não caracterizadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do 

NCPC a ensejar a condenação do apelante à litigância de má-fé, deve ser 

afastada a penalidade. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70076657782, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018) 

(Original sem grifo)

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. MERCADO DE AÇÕES. PERDAS E DANOS. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. Ainda que fosse 

possibilitada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de 

demonstração mínima dos danos alegados pela requerente, somado ao 

conjunto probatório materializado durante a instrução processual, para ver 

acolhida a pretensão, hipótese não configurada. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA. INFORMAÇÃO 

QUANTO AOS RISCOS DAS OPERAÇÕES COMPROVADA. NEGÓCIO DE 

RISCO, AO QUAL SE SUBMETE O INVESTIDOR, POR OPÇÃO. Ausência de 
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elementos de provas de que o preposto da ré tenha excedido seus 

poderes, ou seja, prestando-lhe serviços de consultoria de investimento e 

administração da carteira de ações à autora, para o que não teria 

autorização da CVM. Não há como evidenciar um prejuízo ao demandante 

a justificar as indenizações postuladas. O mercado mobiliário é um 

mercado de risco, no qual inexiste a certeza do lucro, ao qual se 

submeteu a autora, por opção, restando afastada a alegação de ausência 

de informações quantos aos riscos das operações realizadas pela 

apelante. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70054369632, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Julgado em 12/06/2013) (Original sem grifo)

Ademais, está evidenciado que a parte requerida não assumiu obrigação 

de resultado, vinculando a lucro certo, uma vez que o contrato celebrado 

entre as partes, somente autorizou a requerida XP Investimentos a praticar 

atos em seu nome, ou seja, o autor atuava por conta própria, pois lhe 

cabia ordenar e indicar as operações a serem realizadas pela corretora, 

que, por sua vez, as cumpria junto à bolsa de valores, conforme consta 

na cláusula 1 (fls. 639).

 “1. DO OBJETO:

1.1. Este contrato tem por fim regular os direitos e obrigações das partes 

relativamente a operações (genericamente de “Operações”) efetuada pela 

CPRRETORA e conta e ordem do CLIENTE nos mercados à vista e de 

liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais 

ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 

– BVMF, segmento BOVESPA e segmento BMF (“Bolsas”) e nos mercados 

de balcão, organizados ou não.”

 Diante disso, destaco que, ainda que tivesse sido invertido o ônus da 

prova, restou demostrado pelo conjunto probatório acostado aos autos 

que o autor tinha conhecimento dos riscos inerentes ao investimento em 

bolsa de valores, bem como a inexistência de cláusula de desempenho, 

sendo certo que a parte requerida logrou êxito em isso demonstrar.

 Acerca da atuação do agente autônomo de investimento, considerando 

que o tema é complexo, transcrevo algumas informações que obtive em 

pesqu i sa  rea l i zada  j un to  à  rede  mu n d i a l  n o  s i t e 

https://www.infomoney.com.br/agente-autonomo-de-investimento:

“O agente é o responsável por ajudar diretamente os clientes a escolher 

aplicações financeiras. Se o investidor ainda não conhece os fundos 

imobiliários ou então não sabe como usar opções para proteger a carteira 

de ações, por exemplo, cabe ao agente tirar as dúvidas. Ele não vai 

administrar os recursos do investidor, atividade que, no Brasil, é restrita 

aos gestores de carteiras. O agente também não vai escrever um relatório 

recomendando a compra ou a venda das ações porque ele não é analista 

de mercado (o que não impede, naturalmente, que ele repasse as análises 

das corretoras).

O que o agente pode e deve fazer é funcionar como uma ponte entre os 

analistas e os clientes. Quando a equipe de análise da corretora tiver 

identificado alguma oportunidade de investimento, por exemplo, o agente 

vai procurar o cliente e informá-lo da análise, dizendo que o papel pode 

estar em um ponto interessante de compra. A decisão final sobre a 

realização de um investimento cabe sempre ao cliente. As ordens de 

compra e de venda de ativos são feitas por e-mail, chamadas telefônicas 

gravadas ou pelo próprio cliente diretamente através da sua plataforma.

O profissional também deve identificar o perfil de tolerância ao risco de 

cada cliente e indicar opções adequadas de investimento (baseado no 

teste de perfil fornecido pela corretora). Outra tarefa que pode ser 

assumida pelo agente é se informar sobre o objetivo do investimento de 

cada cliente e encontrar aplicações que se encaixem nessas 

necessidades específicas.”

No caso dos autos, o autor alega que a parte requerida deve ser 

responsabilizada pelo prejuízo sofrido em razão das orientações 

desacertadas do requerido José Leão Portela, tendo mencionado várias 

operações que não seriam adequadas aos olhos de um prestador de 

serviço de quem se exige conhecimentos especializados.

 Todavia, entendo que não se pode admitir que o requerido seja 

responsabilizado, sem critérios, por todo e qualquer prejuízo sofrido pelo 

autor, isto é, mesmo em relação a investimentos cuja indicação se 

mostrava razoável, mas que, por uma oscilação natural do mercado de 

ações, vieram a apresentar prejuízos.

 Além disso, não é possível atribuir ao teor das inúmeras conversas 

apresentadas pelo autor a pretendida comprovação de desídia do 

requerido José Leão Portela, tendo em vista que, ao contrário do que o 

autor alegou, ficou demonstrado que a decisão final sempre cabia a este, 

mesmo o requerido oferecendo uma opinião pessoal, o que pode ser 

observado pelas conversas juntadas às fls. 53/55.

 Por sua vez, cumpre-me registrar que a testemunha Dario Togo 

Shimosako, também investidor no mercado financeiro, esclareceu em sua 

oitiva durante a audiência de instrução, que mesmo o requerido José Leão 

Portela informando alguma oportunidade de investimento, a decisão final é 

sempre do cliente.

 Assim, é possível concluir que os alegados prejuízos sofridos pelo autor 

não decorreram das falhas atribuíveis à parte requerida, mas sim do risco 

das operações que optou realizar e das oscilações do mercado 

financeiro. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. MERCADO DE AÇÕES. 

OPERAÇÕES A TERMO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. AGRAVO RETIDO. 

EMBORA NÃO CONSTE DOS AUTOS AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PRÉVIA 

PARA A OPERAÇÃO RELATIVA À LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA 

POSIÇÃO DO INVESTIDOR NO MERCADO A TERMO, A PROVA 

PRODUZIDA REVELA QUE O AUTOR ACOMPANHAVA QUASE QUE 

DIARIAMENTE AS OPERAÇÕES, E REALIZAVA PESSOAL E 

REGULARMENTE, TRANSAÇÕES ATRAVÉS DO "HOME BROKER" (FORMA 

DE NEGOCIAÇÃO EM BOLSA DE VALORES), NÃO PODENDO ALEGAR 

DESCONHECIMENTO ACERCA DAS OPERAÇÕES QUE AGORA 

QUESTIONA. ALÉM DISSO, ESSAS NEGOCIAÇÕES ESTÃO AMPARADAS 

NA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA MARGEM DE GARANTIA, 

BEM COMO NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE AS OPERAÇÕES EVITARAM 

MAIORES PERDAS AO INVESTIDOR, À VISTA DO VALOR DAS AÇÕES NA 

DATA DA VENDA E DA COTAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO TERMO. 

AUSENTES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DO PREJUÍZO PELA 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE AÇÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, DO 

DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA CORRETORA DE VALORES. 

INFORMAÇÃO QUANTO AOS RISCOS DAS OPERAÇÕES COMPROVADA. 

NEGÓCIO DE RISCO, AO QUAL SE SUBMETE O INVESTIDOR, POR OPÇÃO. 

PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS, 

Apelação Cível Nº 70064170244, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: 

Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 30/09/2015) (Original sem 

grifo)

 Portanto, em juízo de cognição exauriente, verifico que não há nos autos 

elemento probatório suficiente para demonstrar a ocorrência do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, afastando a possibilidade de acolher a 

pretensão indenizatória por danos morais e materiais.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil. Esta condenação fica, porém, com a exigibilidade suspensa em razão 

de estar o autor sob o pálio da gratuidade da justiça.

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, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 856 Nr: 1351-31.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Autos nº. 856.

Vistos,

 Considerando que houve a devolução da carta precatória e que esta foi 

parcialmente cumprida, tendo em vista que somente foi realizada a 
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avaliação do imóvel penhorado e ainda no ano de 2012 (fls. 457/461), 

entendo necessária, portanto, a realização de nova avaliação.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória de cálculo atualizada da dívida.

 Após, expeça-se nova carta precatória para a Comarca de Campo Novo 

do Parecis-MT, com a finalidade de:

 1) proceder nova avaliação do imóvel penhorado às fls. 268;

 2) intimar as partes do laudo de avaliação, sendo que a intimação das 

partes, poderá ser realizada na pessoa dos advogados Irineu Pedro Muhl 

pela parte exequente e Joe Ortiz Arantes pela parte executada.

 3) proceder a alienação do imóvel.

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.: 123174 Nr: 2255-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 123174.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Retífica Cuiabá Ltda.

 Executado: Valdecir Rosa e Cia Ltda - Me.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Retífica Cuiabá Ltda 

em face de Valdecir Rosa e Cia Ltda - Me, ambos já qualificados.

 Às fls. 239 foi determinada a intimação da parte devedora para pagar o 

débito, sendo que esta permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 242.

 Realizada a penhora via BACENJUD, esta restou exitosa às fls. 249/252.

 Às fls. 253/256 a parte executada apresentou manifestação sobre a 

penhora alegando excesso de execução, tendo a parte exequente se 

manifestado às fls. 259/260.

 É o relatório.

D E C I D O.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte 

executada, eis que a parte exequente se limitou em alegar o excesso 

apontado adveio da metodologia de cálculo apresentada na memória de 

cálculo, requerendo o levantamento da importância indicada pela parte 

executada acrescida dos honorários de sucumbência fixados na 

sentença.

 Diante disso, verifico que houve por parte da exequente verdadeiro 

reconhecimento do excesso de execução deduzido na impugnação.

 Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça 

concedida para a parte executada na fase de conhecimento, registro que, 

ainda que fosse revogado referido benefício, este não retroage para 

alcançar a condenação dos honorários advocatícios fixados na sentença 

de fls. 227/231, compreendendo somente os atos a partir de sua 

obtenção, o que torna inócua a sua análise neste momento. Nesse 

sentido, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RETROATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - 

EFEITOS EX NUNC - VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES 

PREVISTOS NO ARTIGO 20, § 3º DO CPC - VALOR INALTERADO - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da justiça gratuita pode ocorrer 

a qualquer momento do processo, conforme regra do art. 9º da Lei 

1.060/50. No entanto, a assistência judiciária não pode alcançar despesas 

passadas, uma vez que seus efeitos não operam retroativamente. Na 

hipótese, a gratuidade só foi pleiteada e deferida, após a prolação da 

sentença que condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários, de 

modo que é indevida a isenção, já que a decisão não tem efeitos 

retroativos, fato que justifica a manutenção da sentença nesse ponto. 2. 

Não há falar em modificação da verba honorária, quando for fixada de 

forma ponderada e nos termos do § 3º, do artigo 20, do CPC, quais sejam: 

o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. In casu, tendo em vista as particularidades do 

processo, o valor da causa e o trabalho despendido pelos advogados, 

observa-se que a manutenção dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) mostra-se justo e adequado.” (Ap 61175/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015) (Original sem grifo)

Por fim, estando satisfeita a 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, acolho a impugnação apresentada pela parte executada 

às fls. 253/256 para reconhecer excesso de execução e, por 

conseguinte, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Assim, procedo a transferência da importância de R$ 11.360,66, via 

BACENJUD, para a conta única, convertendo a indisponibilidade em 

penhora e desbloqueio o valor remanescente.

Por conseguinte, fica, desde já, autorizado o seu levantamento em favor 

da parte exequente.

 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.

 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 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.: 256984 Nr: 22270-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258117.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 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.: 255192 Nr: 20824-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIN & CIA LTDA – ME (TOP GAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Autos nº: 255192.

 Natureza: Ação de Reintegração de Posse.

 Requerente: Ambev S/A.

 Requerido: Santin & Cia Ltda - Me.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de 

urgência ajuizada em 07 de agosto de 2018 por Ambev S/A em face de 

Santin & Cia Ltda - Me, ambos devidamente qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou cinco contratos de 

comodato com a requerida, pelos quais forneceu garrafas e garrafeiras, 

bens que ainda estão na posse da comodatária, muito embora tenha sido 

notificada acerca da rescisão por vontade da comodante.

 Por conta disso, pugnou em sede de tutela de urgência a reintegração de 

posse e, ao final, pela procedência da ação e a condenação dos 

requeridos nos ônus da sucumbência.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/52.

A inicial foi recebida às fls. 53/56, oportunidade em que foi deferida a 

liminar para reintegrar a autora na posse dos bens móveis elencados às 

fls. 04-vº e fls. 09-vº, bem como foi designada audiência de conciliação.

Às fls. 64 foi certificado pelo oficial de justiça que não foi possível cumprir 

a liminar em virtude de a parte requerida informar que os bens não 

estavam disponíveis no momento, sendo que naquele momento foi 

realizada somente a citação.

 Às fls. 67 a parte autora requereu a conversão da reintegração em 

indenização, conforme autorizado pelo art. 395 do Código Civil.

Às fls. 68/71 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 75/81 a parte requerida apresentou contestação sustentando a 

ausência de justificativa para rescisão antecipada do contrato.

Sustentou, ainda, a ausência de assinatura da autora nos contratos, a 

irregularidade da notificação extrajudicial, bem como a falta de valores dos 

bens nos contratos.

 A contestação foi impugnada às fls. 84/88.

Determinada a especificação das provas, às fls. 91 a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 92.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Inicialmente, indefiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita pleiteada pela parte requerida, eis que ausentes os requisitos 

necessários à sua concessão, previstos na Lei nº 1.060/50.

 Destaco, ademais, que para o deferimento da gratuidade da justiça não 

basta que o postulante afirme impossibilidade de arcar com as 

custas/despesas processuais, cabendo ao magistrado analisar a 

realidade fática do processo e, diante desse conjunto, deferir ou não a 

pretensão.

 Por outro lado, com relação à extensão do benefício às pessoas jurídicas, 

comungo do entendimento de que deve haver prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, o que também não se verifica nos 

autos, não sendo aplicável a elas a presunção de hipossuficiência e não 

bastando, portanto, a simples declaração de necessidade.

 E, nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA DESACOMPANHADA DE LASTRO 

PROBATÓRIO MÍNIMO – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O e. STJ firmou entendimento no sentido de que o 

deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas 

depende da demonstração da impossibilidade financeira para suportar as 

despesas processuais. O indeferimento do pedido não importa em 

violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, tampouco 

contraria o art. 4º da Lei nº 1.060/50, pois a concessão da gratuidade 

processual, para pessoa jurídica com finalidade lucrativa, é exceção” 

(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 120551/2011 – Relator Des. MARCOS 

MACHADO – j. 01/02/2012 – Publ. no DJE 14/02/2012). (AI 87007/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Diferente, por sua vez, não é o entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA 

MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem 

comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração 

de pobreza. 2. O Tribunal a quo registrou que o ora agravante (pessoa 

jurídica de Direito Privado) não demonstrou nas instâncias ordinárias sua 

impossibilidade de arcar com ônus e demais despesas processuais, razão 

pela qual não há como conceder o beneficio requerido por ela. 3. Ademais, 

para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a tese 

sustentada pela parte agravante, seria necessário proceder ao reexame 

de provas, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste 

Tribunal Superior. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 363306 RS 2013/0195946-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/10/2013)

In casu, não trouxe aos autos documentos que comprovam o estado de 

necessidade da empresa requerida exigido pela lei.

Feito a consideração acima e analisando os autos, verifico 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.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminar e outras 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.

Analisando os autos, verifico que restou comprovada que a parte autora é 

proprietária dos bens descritos na inicial e a celebração dos contratos de 

comodato entre as partes (fls. 09/20), tendo em vista que pouco importa a 

assinatura do comodante no instrumento do negócio jurídico, uma vez que 

o comodato se perfaz com a tradição do objeto, consoante dispõe o art. 

579 do Código Civil, fato este, inclusive, que não foi negado em 

contestação.

 Quanto à resolução do contrato, existe cláusula resolutiva expressa 

prevendo a rescisão por qualquer das partes de pleno direito a qualquer 

tempo, não havendo necessidade de justificativa, conforme alegou a parte 

requerida (cláusula 3.1 – fls. 09, fls. 11-vº, fls. 14, fls. 16 e fls. 19-vº).

 No que tange à constituição em mora, em que pese a alegação da parte 

requerida de que a notificação extrajudicial realizada deve ser 

desconsiderada, em razão de ter sido assinada por testemunha em virtude 

da recusa da parte requerida, entendo que esta foi suprida com a citação 

válida, consoante dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO 

PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL/JUDICIAL OU PELA CITAÇÃO VÁLIDA. 

Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível 

comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC. Presentes os requisitos 

legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar. Consoante dispõe o art. 

240 do CPC (art. 219 do CPC/73), a citação válida acarreta a constituição 

em mora do devedor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.022396-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2017, publicação da 

súmula em 12/09/2017) (Original sem grifo)

Nessa esteira, mesmo após cientificada da pretensão da autora, a 

requerida optou por contestar o pedido inicial, de modo que a continuidade 

na posse dos bens, restou evidenciado o esbulho, desde a data da efetiva 

citação.

Com efeito, não bastasse a recusa na devolução do bem, a reintegração 

ficou impossibilitada, uma vez que a requerida informou ao oficial de 
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justiça que os bens não estão disponíveis para entrega naquele momento, 

conforme certidão de fls. 64.

Assim, diante da não localização dos bens descritos na inicial quando do 

cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 64), bem 

como da previsão contratual (cláusula 2, item b – fls. 09, fls. 11-vº, fls. 14, 

fls. 16 e fls. 19-vº), entendo que é possível a conversão em perdas e 

danos pelo valor indicado na inicial.

Isso porque, a requerida se limitou em alegar na contestação a existência 

de diferença entre os valores apresentados sem qualquer indicação de 

valor ou fundamentação, devendo ser registrado, ainda, que esta 

permaneceu inerte quando intimidada para indicar as provas que pretendia 

produzir, conforme certidão de fls. 92.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“COMODATO. RESTITUIÇÃO DE COISA CERTA. FREEZER. NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DA RÉ. DEVOLUÇÃO EM RAZÃO DE MUDANÇA. 

LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL EM OUTRO ENDEREÇO. 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO LOCALIZAÇÃO 

DO EQUIPAMENTO. ESBULHO CONFIGURADO. CONVERSÃO EM PERDAS 

E DANOS. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1012734-96.2014.8.26.0576; Relator (a): 

Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2017; 

Data de Registro: 04/12/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ 10.487,40 (dez mil 

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) a título de 

indenização por perdas e danso, incidindo-se taxa de juros segundo o 

percentual previsto no artigo 406 do CC e correção monetária pelo índice 

INPC, ambos a partir da citação, confirmando a liminar concedida às fls. 

53/56.

 Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

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, 24 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228571 Nr: 17211-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228571.

 Vistos em correição permanente,

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovido por Samuel de 

Melo em desfavor de Ympactus Comercial Ltda, visando o recebimento do 

valor de R$ 4.168,42.

 No entanto, a sentença que a parte autora pretende executar condenou a 

parte requerida a quantia ilíquida, necessitando de prévia liquidação, 

conforme determinado na sentença, vejamos:

 Ademais, o valor representado pelo documento de fls. 72 pode não 

corresponder ao quantum a ser restituído, pois dependendo do tipo de 

divulgador, existem valores que não serão restituídos, conforme constou 

expressamente da sentença (itens B.4 e B.5), tornando-se, portanto, 

imprescindível a prévia liquidação.

 No mesmo sentido, coleciono os seguintes julgados:

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM 

DEBEATUR. DEVIDO O PROCESSAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto 

na fase de cumprimento de sentença, em face da decisão que determinou 

a imprescindibilidade da fase de liquidação de sentença, com a 

necessidade emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 2. Se a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, conforme caput do 

art. 509 do CPC. 3. Diante da necessidade de demonstração de que os 

credores são detentores do direito assegurado na prolação da sentença 

exequenda e da necessidade de apuração do quantum debeatur, 

necessário o processamento da fase de liquidação de sentença. 4. 

Recurso improvido”. (TJDF. Acórdão n.1067179, 07141378120178070000, 

Relator: João Egmont. 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, 

Publicado no DJE: 22/01/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – TELEXFREE – SISTEMA VOIP - AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANO MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA 

SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – 

DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – NULIDADE 

DO NEGÓCIO JURÍDICO - DOLO – REPARAÇÃO DEVIDA – LIQUIDAÇÃO DE 

VALORES – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.

1- Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão 

recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. O mencionado 

dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente 

fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma 

clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. (AI 806268 AgR, 

Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 

19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT 

VOL-02428-02 PP-00512).¿ Inexiste vício de nulidade, por ausência de 

fundamentação da sentença.

2- Na ação civil pública movida no estado do Acre determinou-se o 

bloqueio das contas do recorrente e na presente demanda o pedido é 

diverso, ou seja, o apelado pleiteia, em ação de conhecimento, o direito a 

devolução dos valores investidos no negócio, portanto, presente o 

interesse de agir.

3- Há possibilidade jurídica do pedido, na medida em que esta consiste na 

admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência 

de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do 

provimento jurisdicional¿ (REsp 254.417/MG, DJ de 02/02/2009). 

Tratando-se de pedido de restituição de valores, não há vedação no 

ordenamento jurídico que proíba o pleito.

4- Havendo relação de consumo, independentemente da ação coletiva 

existente, nada impede que o apelado persiga seus direitos em via 

individual, não havendo que se falar em sobrestamento do feito. Exegese 

dos arts. 81 e 104 do Código de Defesa do Consumidor.

5- O bloqueio determinado na ação civil pública dos ativos patrimonial e 

financeiro, com vedação que a empresa apelante pague seus 

divulgadores, não impede que, em processo de conhecimento, se apure a 

sua responsabilidade civil diante do inadimplemento contratual junto ao 

apelado.

6- A Justiça do Acre, em ação coletiva, considerou que a rede Telexfree, 

com a denominação de Ympactus Comercial Ltda, configura uma pirâmide 

financeira e não uma rede de marketing multinível. Foram declarados nulos 

todos os contratos firmados entre a empresa e os seus divulgadores, em 

razão da ilicitude do objeto dos contratos, que versavam sobre pirâmide 

financeira, bem como a decisão estabeleceu que cada interessado deve 

promover a liquidação da sentença, o que poderá ser feito no foro de seu 

próprio domicílio.

7- No caso, trata-se de negócio jurídico anulável, por dolo, nos termos do 

art. 145 do Código Civil: São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, 

quando este for a sua causa. Portanto forçoso anular o negócio jurídico 

celebrado, rezando o art. 182 do CC que anulado o negócio jurídico, 

restituir-se-ão as partes ao estado que antes dela se achavam.

8- O valor a ser restituído não se mostra líquido e certo desde logo, 

merecendo ser apurado em liquidação de sentença para verificação do 

que efetivamente o apelado pagou no ato da contratação, descontando-se 

o que eventualmente recebeu ao final daquilo que desembolsou para a 

contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

9- O apelado decaiu de parcela mínima do pedido, razão pela qual deve 

ser reconhecida a sucumbência mínima, arcando o apelante com as 

custas e honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do art. 21, 

parágrafo único, do CPC/73. 10- Recurso conhecido e parcialmente 

provido”. (TJES. APL 00062522620158080024. Quarta Câmara Cível. 

Relator: Walace Pandolpho Kiffer. Julgamento: 23/01/2017. Publicação: 

02/01/2017).
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 Desse modo, faz-se necessário oportunizar a parte autora a emenda da 

inicial para que seja, inicialmente, requerida a liquidação da sentença.

 Ante o exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão 

de fls. 75 e demais atos processuais praticados.

 Ainda, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto à parte autora a emenda a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja postulada a ação 

judicial adequada, qual seja, ação de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito.

 Após, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido no 

prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

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 autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no 

prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema da 

empresa para os usuários. Caso negativo, para que disponibilize os 

extratos das contas existentes no CPF/nome da parte autora, que informe 

a existência ou não de créditos em seu nome.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos moldes ditados pela Lei nº 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

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.: 243002 Nr: 11177-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA DA SILVA

 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:

 Autos nº: 243002.

 Vistos,

 Diante do trânsito em julgado da ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, converso a presente liquidação provisória de 

sentença por artigos em definitiva.

 No que tange ao prosseguimento da presente ação, embora a parte 

requerida tenha sido declarada revel, é necessário registrar que a 

presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo 

Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 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.: 243251 Nr: 11350-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA MATIAS FREIRE

 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:

 Autos nº: 243251.

 Vistos,

 Diante do trânsito em julgado da ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, converso a presente liquidação provisória de 

sentença por artigos em definitiva.

 No que tange ao prosseguimento da presente ação, embora a parte 

requerida tenha sido declarada revel, é necessário registrar que a 

presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo 

Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 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.: 216531 Nr: 7115-65.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 216531.

Natureza: Busca e apreensão e reconvenção.

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerido: Léo Construções Ltda.

Reconvinte: Léo Construções Ltda.

Reconvindo: Banco Bradesco S/A.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 20 de maio de 2016 

por Banco Bradesco S/A em face de Léo Construções Ltda, ambos já 

qualificados, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente 

em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/28, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 29/30.

Antes do cumprimento da liminar, a requerida compareceu 

espontaneamente ao processo apresentando contestação e reconvenção 

às fls. 32/58, sendo que na contestação sustentou que realizou o 

pagamento do débito em aberto antes da propositura da ação, enquanto 

que em sede reconvencional pugnou pela condenação da parte requerida 

ao pagamento de R$ 12.304,66.

Às fls. 60/61 a liminar foi revogada e recebida a reconvenção.

 Às fls. 63 a parte autora requereu a desistência da presente ação.
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 Instada a se manifestar, a parte requerida informou que concorda com o 

pedido de desistência da ação, sem prejuízo dos ônus sucumbenciais.

 Às fls. 68/74 a parte autora/reconvinda apresentou impugnação à 

contestação.

 Às fls. 77/86 a parte requerida/reconvinte se manifestou acerca da 

impugnação à contestação.

 Às fls. 87 o feito foi chamado à ordem determinando a intimação da parte 

autora/reconvinda para corrigir o valor da causa e recolher a diferença 

das custas, bem como oportunizada a sua manifestação acerca da 

reconvenção.

 Às fls. 88/89 e fls. 90/92 as partes interpuseram embargos de 

declaração.

Às fls. 96/99 a parte autora/reconvinda apresentou contestação à 

reconvenção sustentando a inaplicabilidade de restituição dos valores 

cobrados indevidamente.

 Às fls. 100/103 e fls. 104/106 as partes apresentaram manifestação aos 

embargos de declaração.

 Às fls. 110/114 a parte requerida/reconvinte apresentou impugnação à 

contestação da reconvenção.

Às fls. 116/118 os embargos de declaração foram rejeitados, sendo 

determinada a especificação das provas.

 Às fls. 120 a parte requerida/reconvinte requereu o julgamento 

antecipado da lide e não sendo este o entendimento a produção de prova 

oral.

Às fls. 125/126 a parte autora/reconvinda comprovou o recolhimento da 

complementação das custas e taxa judiciária.

 Às fls. 129/141 a parte autora/reconvinda informou que interpos recurso 

de agravo de instrumento em face da decisão de fls. 87 e fls. 116/118, o 

qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, conforme 

decisão monocrática juntada às fls. 142/144.

Às fls. 145/147 veio aos autos a decisão que rejeitou os embargos de 

declaração interpostos em face da decisão monocrática que não 

conheceu do agravo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente cumpre-me analisar o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora às fls. 63.

 Nessa esteira, havendo a parte autora manifestado expressamente sua 

intenção em desistir da ação de busca e apreensão e tendo a parte 

requerida apresentado concordância às fls. 67, a medida que se impõe é a 

homologação da desistência, com a consequente extinção da ação de 

busca e apreensão.

Por conseguinte, consigno que a extinção do processo principal sem 

resolução do mérito, não obsta o prosseguimento do pedido 

reconvencional, consoante dispõe o art. 343, § 2º do Código de Processo 

Civil, in verbis:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para 

manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa.

(...)

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça 

o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto 

à reconvenção.

 Pois bem. Embora as partes tenham pugnado pela produção de prova 

oral, fato é que, analisando os autos, verifico 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.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre-me analisar a manifestação da parte 

autora/reconvinda acerca da apresentação de contestação/reconvenção 

extemporânea ao previsto no Decreto-lei nº 911/69 (fls. 127/128).

Todavia, verifico que esta questão já foi analisada na decisão que rejeitou 

os embargos de declaração interpostos pelas partes, a qual, inclusive, foi 

objeto de recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido por 

ser manifestamente inadmissível (fls. 142/144).

 Feito as considerações acima e não havendo outras questões prejudiciais 

a ser decidida, 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.

 Analisando a reconvenção, verifico que a parte reconvinte pleiteia a 

aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil com a condenação da 

instituição financeira reconvinda ao pagamento de indenização do valor 

indevidamente cobrado.

 Todavia, entendo que a comprovação do adimplemento das parcelas 

anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, por si só, não 

autoriza a aplicação imediata da sanção prevista no art. 940 do Código 

Civil, devendo haver evidente constatação de má-fé pelo credor ao 

efetuar a cobrança. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgado ora colacionado:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, C. CIVIL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR 

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O art. 373, inc. I e II, 

do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do 

CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do 

sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Para que seja aplicada a sanção 

disposta no art. 940, do C. Civil, há a necessidade do pagamento da dívida 

cobrada e da demonstração de má-fé pelo credor ao efetuar a cobrança, 

o que definitivamente não ocorreu na espécie.” (Ap 3574/2018, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) (Original 

sem grifo)

 Nessa esteira, no caso dos autos, não vislumbro qualquer conduta 

maliciosa da instituição financeira, tendo em vista que ao tempo da 

constituição em mora (fls. 25-vº - 05/04/16), a reconvinte estava, de fato, 

inadimplente, tendo realizado o pagamento das parcelas vencidas em 

22/04/16 e a ação foi ajuizada em 20/05/16.

 Ademais, registro que a instituição financeira protocolou pedido de 

desistência da ação no dia 09/06/16 às 10:56:41 (fls. 63) e a contestação 

e reconvenção juntada no mesmo dia, conforme consulta processual no 

sistema Apolo, devendo ser registrado ainda que o mandado de busca e 

apreensão sequer foi expedido.

 Diante disso, ainda que se reconheça que a instituição financeira tinha o 

dever de acompanhar os pagamentos realizados, não é possível aferir a 

má-fé por parte dela, de modo que não merece ser acolhida a pretensão 

da parte reconvinte com a aplicação da sanção prevista no art. 940 do 

Código Civil.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR POUCOS DIAS ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO REQUERIDA TÃO 

LOGO A PROMOVENTE TOMOU CIÊNCIA DO PAGAMENTO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RÉ – QUITAÇÃO DO CONTRATO COM 

DESCONTO SUBSTANCIAL DO VALOR – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 

Apelação 1100712-21.2013.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; 

Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016) 

(Original sem grifo)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA BUSCA E APREENSÃO 

SUSPENSÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO ANTE À VERIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE DERAM ENSEJO AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO COM O CONSEQUENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

CONCOMITANTE À CITAÇÃO DO RÉU QUE OCORREU COM A JUNTADA 

DE SUA PROCURAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE 

MÁ FÉ DO CREDOR VERIFICADA INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.” (TJSP; Apelação 

9213635-33.2008.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 15/10/2012; Data de Registro: 09/11/2012) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo extinta a ação de busca e apreensão, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com base no parágrafo 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo improcedente o pedido formulado em 

sede reconvencional, condenando a parte reconvinte ao pagamento de 
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custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 

10% do valor atualizado da causa.

 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, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243003 Nr: 11179-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI RODRIGUES PEREIRA

 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:

 Autos nº: 243003.

 Vistos,

 Diante do trânsito em julgado da ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, converso a presente liquidação provisória de 

sentença por artigos em definitiva.

 No que tange ao prosseguimento da presente ação, embora a parte 

requerida tenha sido declarada revel, é necessário registrar que a 

presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo 

Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 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.: 242894 Nr: 11084-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREOMAR RIBEIRO

 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:

 Autos nº: 242894.

 Vistos,

 Diante do trânsito em julgado da ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, converso a presente liquidação provisória de 

sentença por artigos em definitiva.

 No que tange ao prosseguimento da presente ação, embora a parte 

requerida tenha sido declarada revel, é necessário registrar que a 

presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo 

Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 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.: 115877 Nr: 5937-28.2009.811.0055

 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: DILAMAR MARIA DALLA ROZA, ADEMIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - FILIAL SERGIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 Autos nº: 115877.

Natureza: Ação de cobrança de estadia.

Requerente: Dilamar Maria Dalla Roza e Outro.

Requerida: Regional Comércio de Cereais LTDA e Outra.

Vistos,

Trata-se de ação cobrança de estadia ajuizada por Dilamar Maria Dalla 

Roza e Ademir Dalla Roza em face de Regional Comércio de Cereais Ltda 

e Companhia de Bebidas das Américas, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 333, comunicaram a 

composição de um acordo, tendo a parte Requerida comprovado o 

pagamento do mesmo às fls. 334/335.

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. 333, 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, pela parte Requerida, conforme 

acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 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.: 261928 Nr: 26244-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261928.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 
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entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 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.: 198610 Nr: 13693-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 198610.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste.

Executado: Irineu Antônio Vaz.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de 

Mato Grosso - Sicredi Sudoeste em face de Irineu Antônio Vaz, ambos já 

qualificados.

 Às fls. 114 o Exequente requereu a extinção do processo, ante a 

liquidação da dívida pela parte Executada.

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 execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários, se houver, pela parte Exequente.

Sem prejuízo, informo que deixo de homologar o acordo de fls. 101/103, 

posto que a parte Exequente não sanou a irregularidade apontada às fls. 

112.

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, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270180 Nr: 1245-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270180.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 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.: 269817 Nr: 850-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269817.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 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.: 273641 Nr: 3985-96.2018.811.0055

 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): WENCESLY ALVES GARCIA

 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: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº: 273641.

Vistos,

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se houve a compensação dos cheques, haja vista que no acordo de fls. 

171/173 consta que a homologação do mesmo está condicionada a 

referida compensação, 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, 25 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265034 Nr: 28450-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO NOBRE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265034.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 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.: 170911 Nr: 12323-98.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 Autos nº. 170911.

Vistos,

Conclusão indevida.

Ao arquivo, nos termos da sentença de fls. 143.

Às providências.

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.: 256279 Nr: 21660-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256276.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: José Vasco Chavier Matins.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 José Vasco Chavier Matins propôs a presente medida cautelar 

antecedente de exibição de documentos em 17 de agosto de 2017 em 

face de Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 33, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 36.

 Às fls. 37 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 38/43 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 37 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 
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2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257656 Nr: 22920-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257656.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: Elcio Rogério Martins dos Santos.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 Elcio Rogério Martins dos Santos propôs a presente medida cautelar 

antecedente de exibição de documentos em 01 de setembro de 2017 em 

face de Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 39, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 42.

 Às fls. 43 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 45/50 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 43 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278098 Nr: 7477-96.2018.811.0055

 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): JOSE ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278098.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Jose Alves Martins.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 26 de abril de 2018 
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por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Jose Alves Martins, 

ambos qualificados na exordial.

 Às fls. 29 e 30 a parte autora pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa das constrições, se houver.

Custas, se houver, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 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.: 255429 Nr: 20987-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255429.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: João Batista Peixoto.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 João Batista Peixoto propôs a presente medida cautelar antecedente de 

exibição de documentos em 09 de agosto de 2017 em face de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos existente nas contas 

vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 31, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 34.

 Às fls. 35 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 37/42 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 35 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

 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): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218754.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

Executado: Luciano Ferreira de Lima.

Vistos,

Trata-se de ação de execução proposta por Cooperativa de Crédito de 
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Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso em desfavor de 

Luciano Ferreira de Lima, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, às fls. 94/96 as partes informaram a 

realização de um acordo, pugnando pela sua homologação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 94/96.

Ademais, intime-se a parte exequente 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.

Outrossim, tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento 

dos valores penhorados, mediante a expedição de competente alvará em 

favor do banco exequente, a serem depositados na conta bancária 

indicada às fls. 94-Vº.

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.

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, conforme 

pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 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.: 258467 Nr: 23637-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258467.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: André Luiz Gomes Marchiori.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 André Luiz Gomes Marchiori propôs a presente medida cautelar 

antecedente de exibição de documentos em 13 de setembro de 2017 em 

face de Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 38, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 41.

 Às fls. 42 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 43/48 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 42 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 238 de 705



85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255433 Nr: 20995-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255433.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: Reinaldo Pereira de Souza.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 Reinaldo Pereira de Souza propôs a presente medida cautelar 

antecedente de exibição de documentos em 09 de agosto de 2017 em 

face de Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 33, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 36.

 Às fls. 37 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 38/43 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 37 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218617 Nr: 8774-12.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS

 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: CARLOS EDUARDO 

LAZZARINI - OAB:OAB/SP 234.961, JOSY CARLA DE CAMPOS ALVES 

- OAB:OAB/SP 228.099, SANDRO ARANDA MENDES - OAB:343586

 Autos nº: 218617.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Debesa e Rodrigues Advogados.

 Executado: Induscabos Condutores Elétricos.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Debesa e Rodrigues 

Advogados em desfavor de Induscabos Condutores Elétricos, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes, às fls. 282/284, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 
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seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 282/284.

Por fim, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, comprovar 

o pagamento da 2ª parcela do acordo, eis que já decorreu o prazo 

previsto para quitação desta, com a advertência de que o processo será 

extinto pelo pagamento em caso de inércia.

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, conforme 

pactuado.

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, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256495 Nr: 21845-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROSEENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256495.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: Maria do Carmo Roseno.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente,

 Maria do Carmo Roseno propôs a presente medida cautelar antecedente 

de exibição de documentos em 21 de agosto de 2017 em face de 

Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 27, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 30.

 Às fls. 31 foi determinada a intimação da parte autora para formular o 

pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil.

 Às fls. 32/37 a parte autora apresentou o pedido principal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 31 e demais atos processuais subsequentes, pois, a providência 

prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, somente é cabível 

quando efetivada a tutela cautelar.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida ter sido citada e intimada, 

ela não apresentou contestação e também não exibiu os documentos 

pleiteados pela parte autora, de modo que, a tutela cautelar não se 

efetivou.

 Assim, a medida cabível é o julgamento do processo, nos termos do que 

dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil: “Não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias”.

 Feitos os esclarecimentos acima, passo ao julgamento da ação.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável na medida 

cautelar antecedente, pois esta não tem por objetivo a valoração da prova, 

mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275902 Nr: 5622-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BERTOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275902.

Natureza: Tutela provisória de urgência cautelar.

Requerente: Bedin Biasotto Advogados Associados.

Requerido: Osmar Bertotti.

Vistos,

Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar proposta 

por Bedin Biasotto Advogados Associados em desfavor de Osmar 

Bertotti, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 92, comunicaram a 
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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.

Estritamente acerca do levantamento da quantia depositada em juízo, 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.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Requerida, conforme 

pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 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.: 255434 Nr: 20997-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE RODRIGUES LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255434.

 Natureza: Cautelar antecedente de exibição de documentos.

 Requerente: Ana Alice Rodrigues Lemes.

 Requerido: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos,

 Ana Alice Rodrigues Lemes propôs a presente medida cautelar 

antecedente de exibição de documentos em 09 de agosto de 2017 em 

face de Ympactus Comercial Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, objetivando a exibição de relatório financeiro/contábil e de créditos 

existente nas contas vinculadas à parte autora.

 Relatou que referidos documentos servirão para instruir futura ação de 

l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a  d a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001.

 A inicial foi recebida às fls. 29, sendo determinada a exibição dos 

documentos e a citação da parte requerida. Foi ainda deferida a 

gratuidade da justiça.

 Pessoalmente citada, a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 32.

 Às fls. 33 foi decretada a revelia da parte requerida. Foi também 

determina a juntada da certidão de trânsito em julgado e do acórdão.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Com efeito, diante da verossimilhança das alegações da parte autora, 

permite-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeira a 

alegação de existência de relação jurídica entre as partes e a posse dos 

documentos pela parte requerida, acarretando na obrigação desta de 

exibir os documentos apontados na inicial.

 Ressalto que, a providência prevista no art. 359 do CPC/73, atual art. 400 

do CPC/2015, de admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou coisa, a parte pretendia provar, não é aplicável do 

processo cautelar, pois este processo não tem por objetivo a valoração 

da prova, mas apenas a obtenção da prova.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in 

verbis:

 “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 

07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 

359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de 

exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, 

não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC, respeitante à 

confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há 

ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, 

vincular o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da 

prova, com o presumido teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. 

Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ 

n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso especial a que se dá 

provimento”. (REsp 1094846/MS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias 

(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 

11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Assim, a busca e apreensão é a medida cabível na hipótese de resistência 

do réu à apresentação dos documentos, vejamos:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E 

APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de 

documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados 

(art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a medida cabível na 

hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. 

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no AREsp 317507 SP 

2013/0080900-0. Terceira Turma. Publicação: DJe 01/07/2013. Julgamento: 

20/06/2013. Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino 

a busca e apreensão dos documentos solicitados pela parte autora na 

inicial, devendo ser observado o disposto no art. 536, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 

85 do Código de Processo Civil.

 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, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 10 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227382 Nr: 16162-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780-BA

 Autos nº: 227382.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Ceres Negócios e Serviços LTDA.
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 Executada: Tim Celular S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ceres Negócios e 

Serviços LTDA em desfavor de Tim Celular S/A, ambos qualificados.

 Devidamente intimada, a parte Executada comprovou o pagamento 

voluntário do débito às fls. 111.

 Às fls. 118 a parte Exequente pugnou pelo levantamento do valor.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a 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 processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser creditada na conta bancária 

indicada às fls. 118.

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, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245591 Nr: 13229-83.2017.811.0055

 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: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 106/108 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270941 Nr: 1941-07.2018.811.0055

 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: PEDRO JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº. 270941.

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, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215390 Nr: 6334-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215390.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 82.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte Exequente, 

intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, cientificando-a que no silêncio 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 que tenha sido localizado o 

Executado, 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.

Cumpra-se.

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.: 284739 Nr: 12887-38.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284739.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a tutela de urgência foi indeferida em 

20 de julho de 2018 (fls. 111/114), eis que a parte autora não comprovou a 

urgência e emergência do procedimento cirúrgico, bem como a 

impossibilidade da sua realização com material de marca diversa do que a 

solicitada pelo cirurgião.

 Contudo, às fls. 116/117 a parte autora apresentou pedido de 

reconsideração informando que, foi justificada a impossibilidade de 

realizar o procedimento cirúrgico com os materiais fornecidos através do 

e-mail enviado pelo cirurgião (fls. 101/105) e, com a finalidade de 

demonstrar a existência do perigo da demora, às fls. 118 juntou aos autos 

o relatório técnico informando a urgência do procedimento.

Nessa esteira, ainda que se considere a urgência do procedimento 

cirúrgico e a justificativa anteriormente apresentada pelo cirurgião, 

entendo que referidos documentos não alteram a situação fática 

anteriormente verificada, sendo imprescindível a realização de outras 

provas.

Assim, a análise da matéria transborda os limites da cognição sumária 

própria das tutelas provisórias, haja vista que além do dever do cirurgião 
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dentista justificar clinicamente a sua indicação, é vedada a indicação de 

fornecedor ou marca comercial exclusiva, nos termos dos arts. 2º e 3º da 

Resolução 115/2012 CFO, in verbis:

“Art. 2° O cirurgião-dentista requisitante deve justificar clinicamente a sua 

indicação,observadas aspráticas cientificamente reconhecidas e as 

legislações vigentes no país.

Art. 3° É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou 

marca comercial exclusivos.”

Ademais, em caso de recusa pelo cirurgião dentista do material fornecido, 

este deve indicar pelo menos três marcas de produtos de fabricantes 

diferentes, regularizados juntos à ANVISA, consoante dispõe o art. 5º da 

Resolução 115/2012 CFO, o que também não restou demonstrado nos 

autos.

 “Art. 5°. O cirurgião-dentista requisitante pode recusar o material de 

implante, bem como todo o instrumental a ser utilizado no procedimento e 

deve, neste caso, oferecer à operadora, às instituições pública ou privada 

pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, 

regularizados juntos à ANVISA e que atendam às características 

previamente especificadas.”

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 

116/117, ao menos neste momento processual.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 112/114.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174694 Nr: 16600-60.2014.811.0055

 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: SANDRO MARCIO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Certifico que intimo a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar uma conta nos autos, a fim de que seja expedido o Alvará Judicial 

para levantamento da quantia depositada nos autos. Certifico, ainda, que 

na hipótese da conta indicada ser em nome de advogado, deverá constar 

nos autos procuração com poderes para receber e dar quitação.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157391 Nr: 6004-51.2013.811.0055

 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 LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 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

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 4420 Nr: 2398-40.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. F. RIZZATTI COMÉRCIO DE PLASTICOS E 

UTILIDADES LTDA - ME, AVANI CABRAL DE MELO, ANTONIO DE SOUZA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Processo n.º 2398-40.1998.811.0055 (Cód. 4420)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de citação por AR (aviso de recebimento), dos executados, 

no endereço constante à fl. 237.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141517 Nr: 858-63.2012.811.0055

 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 PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, JOSE 

MARTINHO FILHO, ZERI DOS SANTOS E CIA LTDA ME - ASSISTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo parcialmente o 

despacho de fls. 416/416v.Nos termos do art. 76 do CPC, determino a 

suspensão do processo.Mantenho a determinação de fls. 416 para que o 

requerido Júlio Cesar Davoli Ladeia seja intimado a regularizar a sua 

representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

declarado revel nos termos do §1º, II do art. 76 do CPC.Com a 

regularização processual ou certificado o decurso do prazo, proceda-se 

com a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça para análise, conforme 

requerido.Cumpra-se conforme determinado.Às providências.Tangará da 

Serra, 23 de junho de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146151 Nr: 5871-43.2012.811.0055

 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: JOEL ANTONIO BRANDAO

 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:

 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

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143756 Nr: 3325-15.2012.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANTASIA SEX SHOP COM. PROD. EROTICOS 

LTDA, INGRID WERLE WIEDERKEHR, JOÃO BOSCO GONÇALVES, KEIDY 

KATTIUSCIA WIEDERKEHR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da decadência, JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, “ex vi” do art. 487 II, do Código de 

Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, CPC).Proceda-se 

com o levantamento dos valores penhorados às fls. 22/23 em favor de 

Keidy Kattiuscia Wiederkehr, devendo esta ser intimada para que informe 

conta para depósito.Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 

7.603/01.Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% sobre o proveito 

econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.Sentença 

não sujeita ao reexame necessário.Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se, procedendo às baixas 

de estilo e anotações de praxe.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 23 

de julho de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 282729 Nr: 11254-89.2018.811.0055

 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: SUPREMAX NUTRIÇAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, CHAMO O FEITO À ORDEM e reanalisando a questão posta na 

Inicial e demais pedidos de fls. 30/36, com fulcro nos artigos 297 c/c art. 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada para 

determinar a suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário 

relativo ao ICMS e multa descritos no TAD de nº 1134398-1 de fls. 38/40, 

consequentemente a emissão da CDN.Mantenho a audiência aprazada às 

fls. 29. Para tanto, cite-se conforme determinado, fazendo consta o 

deferimento da liminar vindicada.Cite-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 22182 Nr: 1530-86.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requisição de Pequeno Valor de fls. 285 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178607 Nr: 20729-11.2014.811.0055

 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: TOMICHIRO MUNAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147802 Nr: 7631-27.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, para no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual nos autos, 

conforme ordena o art. 103 NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 274145 Nr: 4383-43.2018.811.0055

 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: ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA 

CERAMICA SOL VERMELHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 4383-43.2018 - cód. 274145

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

3. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

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

Às providências.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206029 Nr: 19594-27.2015.811.0055

 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: NEUZA BARBOSA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 15563 Nr: 1631-94.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:34.968-RS, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos

1 - Indefiro o pedido de fls 327/329, eis que o pedido de cumprimento de 

sentença deve vir acompanhado do calculo demonstrativo.

2 - Outrossim, intime-se a Fazenda Pública a o faze-lo no prazo de 30 

(trinta) dias.

3 - Ademais, deverá na mesma oportunidade trazer aos autos extrato 

resumido do andamento do processo de compensação indicado nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148186 Nr: 8054-84.2012.811.0055

 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: FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes de que foi 

redesignado o dia 01 de setembro de 2018, às 07:00 (da manhã), para 

realização de perícia médica na autora, com o Dr. Francisco Antonio 

Canhoto, no seguinte endereço: Av. Tancredo Neves, n. 635-W, centro, 

nesta Cidade, ocasião em que a autora deverá comparecer munida de 

documentos pessoais, bem como de todos os exames já realizados.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165826 Nr: 4773-52.2014.811.0055

 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: MARTINS CONCEIÇÃO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 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.: 166479 Nr: 5993-85.2014.811.0055

 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: ROQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167184 Nr: 7177-76.2014.811.0055

 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: TANIA VASSELLI DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 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.: 167506 Nr: 7682-67.2014.811.0055

 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: IDELMA SANTA RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282

 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.: 167842 Nr: 8141-69.2014.811.0055

 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: DIVINO DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 
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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.: 191526 Nr: 7912-75.2015.811.0055

 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: EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 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.: 205308 Nr: 18948-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CÉSAR CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 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.: 205493 Nr: 19156-98.2015.811.0055

 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: ADEMILSO FERREIRA DA SILVA

 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.: 205607 Nr: 19231-40.2015.811.0055

 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: MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 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.: 205623 Nr: 19263-45.2015.811.0055

 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: DENEA REGIANI FREIBERGER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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.: 205784 Nr: 19420-18.2015.811.0055

 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: JOSE AUGUSTO THOMAZ DANTAS

 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.: 205830 Nr: 19452-23.2015.811.0055

 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: MARLY HELENA DA SILVA MOTA

 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.: 206024 Nr: 19586-50.2015.811.0055

 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: DALVA QUIRINA HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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.: 206063 Nr: 19658-37.2015.811.0055

 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: MARLY FATIMA GUIMARÃES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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.: 206146 Nr: 19785-72.2015.811.0055

 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: JOSÉ FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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.: 206578 Nr: 20114-84.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENICE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/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.: 207071 Nr: 20649-13.2015.811.0055

 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: ELIO PEREIRA

 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.: 207003 Nr: 20558-20.2015.811.0055

 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: RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA

 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.: 206872 Nr: 20460-35.2015.811.0055

 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: JAQUELINE VIERO PAZINI

 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.: 206714 Nr: 20277-64.2015.811.0055

 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: JATINIEL DANTAS

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206736 Nr: 20320-98.2015.811.0055

 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: CRISTIANE VARANDA VENTRESQUI GUEDES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 206867 Nr: 20452-58.2015.811.0055

 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: ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA

 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.: 207007 Nr: 20566-94.2015.811.0055

 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: JOSIANA MARIA QUEIROZ

 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.: 207076 Nr: 20657-87.2015.811.0055

 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: MARLÊDE DE ALMEIDA DOS SANTOS

 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.: 212326 Nr: 3926-79.2016.811.0055

 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: HOLIANA MARIA FERREIRA LEITE

 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170564 Nr: 11828-54.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS AGROCOMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Execução Fiscal nº 11828-54.2014 Cód. 170564

VISTOS

1. Defiro o pedido de fls. 135. Conforme manifestação da própria 

exequente, os honorários advocatícios são indevidos, uma vez que 

referido encargo já estava incluído na CDA.

2. Sendo assim, expeça-se Alvará para levantamento do valor descrito às 

fls. 120, a ser depositado na conta informada às fls. 135 dos autos.

3. Após, nada sendo requerido, certificado o trânsito em julgado da 

Sentença, arquive-se.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500043-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FROIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO À 

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, NO PRAZO 

LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYON MEDICINA DIAGNOSTICA (DATA MED 

LTDA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO 

PERICIA MEDICA PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, AS 10:00 HORAS, 

PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA, ONDE A MESMA SERA REALIZADA 

NO SEGUINTE ENDEREÇO INFORMADO PELA AUTORA NESTA DATA, 

COMO SENDO; RUA DONA AMELIA, 479-S, VILA PORTUGUESA- 

TELEFONE 65-99987-2066, DEVENDO OS ADVOGADOS DAS PARTES 

PARA LEVAREM SEUS QUESITOS E COMUNICAREM SEUS ASSISTENTES 

TECNICOS PARA COMPARECEREM NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO, 

NO DIA 06/08/2018, AS 10:00 HORAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259152 Nr: 24134-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão e 

complemento de diligencia do oficial de justiça de folhas 45. V, bem como 

noutros locais desta urbe e região, que fossem suspeitos por este Oficial 

de Justiça e Avaliador, do paradeiro do veículo em Tangará da Serra, e ao 

final margear as despesas para o devido ressarcimento, o qual autorizou 

a prosseguir com as buscas. Seguindo com as buscas, empreendi 

diligências em 25.6.18, aos seguintes locais: Residencial Dª. Júlia, e Dª 

Júlia II, Jd. Itália; Bela Vista; Morada do Sol; Barcelona; Valência I e II; Madri; 

Jd. Califórnia, Vila Esmeralda; Jd. Presidente; Jd. San Diego; Monte Líbano; 

Jd. Vitória, Mecânica BR Diesel, Rod MT 358 saída para Campo Novo do 

Parecis/MT; Recapadora de Pneus Estrela, Av. Lions Internacional; Gaviar 

Assessórios, Rod MT 358; em frente o Frigorífico Marfrig, 

Estacionamentos dos Frigoríficos Marfrig e JBS, ambos as margens da 

Rod MT 358; onde não encontrei o veículo objeto desta lide. Continuando 

com as diligências, dirigí-me em 28.6.18, aos seguintes locais: Mecânica 

Campo Erê; Av. Lions Internacional, Jd. Califórnia; Vila Alta, e Auto 

Mecânica Varnier, Anel Viário Setor Sul, onde também no logrei êxito nas 

investidas. Assim, solicito da parte Autora que providencie o complemento 

das conduções no valor de R$ 808,28 (oitocentos e oito reais e vinte e oito 

centavos) correspondente às diligências realizadas nas datas e locais 

acima mencionados, a qual deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o Oficial 

de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento dos 

valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ. Dou fé. 

Tangará da Serra/MT., 9.7.18.(terça-feira).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 20/08/2018, AS 14:30 HORAS, PARA A 

INSTALAÇÃO DA PERICIA, DEVENDO OS ADVOGADOS CIENTIFICAREM 

AS PARTES E SEUS ASSISTENTES TECNICOS DA DATA DESIGNADA 

PARA A INSTALAÇÃO DA PERICIA, CONFORME PETIÇÃO DO PERITO 

ACOSTADO AS FLS. 1050/1052.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131524 Nr: 1261-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO NARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

1261-66.2011.811.0055 - 131524 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença-

PARTE REQUERENTE: FRANCISCO SALES CHAVES Advogados: Lidiane 

Forcelini, Kleiton Araújo Carvalho Executado: NIVALDO NARDONI, Cpf 

261.694.989-00, Rg 2148989 SSP/PR, brasileiro, comerciante, atualmente 

em lugar não sabido. Advogado: Defensoria Pública FINALIDADE: 

intimação do Executado NIVALDO NARDONI, Cpf 261.694.989-00, RG N. 

2148989 SSP/PR, brasileiro, comerciante, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para que fique ciente da PENHORA realizada via BACENJUD 

de fls. 122 dos autos, no valor de R$323,49 para se manifestar, no prazo 

de o de 05 (cinco) dias, contados da Publicação deste Edital, ocasião em 

que o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora 

(CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II). E, para que chegue ao conhecimento 

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

presente Edital.

 Tangará da Serra - MT, 25 de julho de 2018. Elenice de Lima Soares - 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 8910-38.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRB, ERB, WANDERSON VEIGA BELARMINO, 

JEANDERSON DA VEIGA BELARMINO, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE SIMAO DA ROCHA

 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: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18379 Nr: 899-79.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A, RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRGIO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:127.423-SP

 Autos: 18379

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente contra a 

decisão de fls 1069 reputando que a mesma conteria erro material por não 

ter observado a orientação jurisprudêncial vigente, quanto a forma de 

apuração do saldo remanescente..

Oportunizada a manifestação do embargado este permaneceu silente

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada na medida que a decisão foi clara não sendo a via dos embargos 

a via adequada para impugnar eventual erro de julgamento.

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto da decisão 

objeto dos presentes embargos sendo patente a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade na decisão, nem sendo caso de erro 

material ou erro de cálculo é certo que a parte pretende, na verdade, 

rediscutir a decisão, como base na interpretação que entende correta das 

provas existentes nos autos.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

 Tangará da Serra, 23 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 9025-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS BARNES - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 -se na evolução e compensação a data de cada consignação realizada 

nos autos cod. 122662 e 61690, devendo o exequente ser intimado para 

apresentar memória atualizada do saldo devedor, observando-se para a 

evolução do débito a compensação dos valores consignados na data de 

cada consignação.Ademais, caso não tenha sido realizada a liberação 

dos valores consignados ao exequente proceda-se a vinculação dos 

valores ao presente feito, tranaladando-se extrato de cada depósito 

realizado, autorizando-se desde já o levantamento dos valores 

consignado, observando-se o limite do valor eexecutado.Outrossim, 

considerando-se que os elementos contidos nos autos indicam que os 

valores consignados na revisional sequer se mostram suficientes para a 

satisfação da presente execução, reputo injustificável a reunião das 

demais execuções promovidas em desfavor do executado, devendo a 

compensação se dar neste autos, como forma de se evitar que ínfima 

compensação obste inúmeras execuções de valor considerável 

promovidas em desfavor dos executados.Após, a apresentação da 

memória atualizada do débito, com a devida compensação, colha-se a 

manifestação do exequente e então conclusos.Outrossim, 

considerando-se que os valores consignados se mostram inferiores aos 

valores executados, consigno desde já que a presente decisão não obsta 

o cumprimento da decisão de fls. 623.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de julho de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263218 Nr: 27133-73.2017.811.0055

 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): ANGELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246688 Nr: 14171-18.2017.811.0055

 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: Sirlene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSRES CARDOSO - 

OAB:6635, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, Mirian 

Costa Cardoso - OAB:6361

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a prática de atos ordinatórios, oportunizando-se 

ao requerido/embargante a manifestação quanto aos documentos de 

fls.83 e fls 94v/97.

Após, oportunize-se a manifestação das partes quanto a especificação 

de provas e indicação de pontos controvertidos e interesse em 

designação de audiência para conciliação/saneamento do feito e então 

conclusos para saneamento, designação de audiência ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278843 Nr: 8116-17.2018.811.0055

 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: CICERO BORGES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida ELN GESTÃO 

DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, onde foi DEVOLVIDA 

PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ não PROCURADO(FLS.96), 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1723-62.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES, ESPOLIO DE ROSANGELA 

MARIA MESSIAS, MAYARA LARISSA MESSIAS COSTA, NELCIO MESSIAS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSANGELA MARIA MESSIAS, 

BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, RULLYAN 
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PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas NELCIO 

MESSIAS COSTA E MAYARA LARISSA MESSIAS COSTA, onde foram 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE(FLS. 

773-774), devendo informar o endereço atualizado das referidas 

requeridas para fins de proceder a citação das mesmas, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Brasnorte-Mt, devendo, no ato da 

retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la 

com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157001 Nr: 5615-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS PIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca do 

decurso do prazo de dez meses, bem como informar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200283 Nr: 14966-92.2015.811.0055

 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: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

ZURICH BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, MARCO WENGERKIEWICZ - OAB:24555/PR, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA APRESENTAREM 

CONTRARAZÓES AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS 

PARTES NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283470 Nr: 11853-28.2018.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMENTES 

EIRELI, SUL INVESTI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO 

ABERTO MULTISETORIAL

 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:

 Autos: 283470

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em relação a 

decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada visto que a mesma 

teria sido contraditória na fixação do limite do preceito cominatório.

É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos sendo patente a existência de erro material ante a 

divergência entre o valor fixado numericamente e por externo, sendo 

patente o erro material, acolho-os, visto que de fato a sentença demanda 

aprimoramento apto a obstar qualquer falha de interpretação.

Assim, de rigor a integração da decisão, fixando expresso como limite do 

preceito cominatório o montante de R$ 5.000,00.

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 Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162168 Nr: 13317-63.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS ANJOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM GERAL DE TANGARÁ-MT, USINAS 

ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LÚCIA SANTOS 

SOUZA - OAB:3.493 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROHLF DE 

MORAIS - OAB:184.573-SP, camila azambuja sommer Dutra - 

OAB:19536/O, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, FERNANDO 

CASTRO SILVA CAVALCANTE - OAB:107.032-SP, KLEITON ARAÚJO 

CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449/SP

 INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS NA PESSOA DOS SEUS 

ADVOGADOS PARA APRESENTAREM CONTRARAZÕES AO RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA AS FLS. 1510-1521, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NÃO EXISTE O 

NUMERO INDICADO, devendo informar o endereço atualizado da referida 

requerida para fins de proceder a citação da mesma , informando nos 

autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282799 Nr: 11304-18.2018.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, 

OLCINEI RODRIGO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifiquem-se os 

denunciados para oferecerem 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 aos processados se os mesmos 

possuem advogado (indicando os dados do profissional) ou condições 

para constituir, certificando a resposta.

 Caso os processados não tenham como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 149774 Nr: 9763-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGO ALMEIDA POMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Vistos,

Trata-se de feito em que a parte demandada aceitou a proposta de 

suspensão condicional do processo, ofertada pelo MPE.

Cumpridas as obrigações assumidas, o “parquet” pediu a extinção da 

punibilidade.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, observo que as obrigações decorrentes da 

suspensão condicional do processo foram cumpridas. Diante disso, defiro 

o pedido ministerial e extingo a punibilidade da pessoa processada, nos 

moldes do art. 89, §5º da Lei 9099/95.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações necessárias.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280175 Nr: 9116-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TEIXEIRA SANTOS, MAYCK FRANÇA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 01/08/2018, às 16h 30mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e requisição 

do acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139319 Nr: 9775-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FELICIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Processo Crime nº. 9775-08.2011.811.0055 – Cód. 139319

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando com acuidade os autos denota-se que houve um erro material 

no momento da expedição da guia de execução definitiva de fls. 06/07, eis 

que conforme pode ser observado, não há nos autos certidão de trânsito 

em julgado da sentença condenatória, tendo sido levado em conta a data 

em que as partes tomaram ciência da decisão, conforme fls. 113.

Destarte, é possível concluir que por verdade a guia de execução de fls. 

06/07 trata-se de guia de execução provisória e não definitiva como foi 

grafado.

Posteriormente fora juntado aos autos Acórdão de fls. 148/210, 

readequando a pena do recuperando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão em regime inicial semiaberto, trânsito em julgado 

certificado a fls. 210.

Outrossim, apesar de o recuperando já ter cumprido parte da pena, seja 

em regime fechado ou em semiaberto (comparecimentos de fls. 118/139), 

vê-se que ainda pende um período para cumprimento.

Desta forma, determino que seja elaborado cálculo de pena.

Por outro lado, designo audiência admonitória para o dia 10 de agosto de 

2018, às 13h45min.

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 06 de junho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 194492 Nr: 10525-68.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR LEME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Vistos,

Trata-se de feito em que a parte demandada aceitou a proposta de 

suspensão condicional do processo, ofertada pelo MPE.

Cumpridas as obrigações assumidas, o “parquet” pediu a extinção da 

punibilidade.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, observo que as obrigações decorrentes da 

suspensão condicional do processo foram cumpridas. Diante disso, defiro 

o pedido ministerial e extingo a punibilidade da pessoa processada, nos 

moldes do art. 89, §5º da Lei 9099/95.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações necessárias.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 199249 Nr: 14267-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR SALDANHA LIMA, BARTOLOMEU 

FILHO, OLAIR LEME DA SILVA, ELSON DOS SANTOS SOUZA, ALSEO 

BRANCO DE QUADROS, IDUINO LIDIO DA SILVA, VALDECIR CABRAL DE 

SOUZA, RODRIGO RUIZ CAMPOS, DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS, ELIAS 

BENTO PURITA, JUAREZ ALVES DA SILVA, ANTONIO BENTO PURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, FABIO GOMES PEREIRA - OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do réu ELSON DOS SANTOS 

SOUZA, para apresentar a defesa inicial no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 6485-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Processo Crime nº. 648538-38.2018.811.0055 – Cód. 276885

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Tendo em vista que este Magistrado estará participando de atividade no 

Tribunal de Justiça, não havendo tempo hábil para o retorno, REDESIGNO a 

audiência para o dia 31 de Julho às 15h00min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 24 de Maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278153 Nr: 7516-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 7516-93.2018.811.0055.Código Apolo nº: 278153.Vistos etc.

(...) 1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado em audiência pela defesa da ré Carla Diana da Silva Goes, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-a na prisão em que se 

encontra.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Tangará da Serra, 23 

de julho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 5686-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN VILGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Ex positis, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, razão pela qual, ABSOLVO o réu Willian 

Vilgues dos Santos, devidamente qualificado nos autos, dos fatos 

imputados pelo Ministério Público na denúncia de fls. 01/03, com base no 

princípio in dubio pro reo cristalizado no artigo 386, VII do Código de 

Processo Penal, bem como no art. 155 do mesmo dispositivo, vez que não 

foram reunidas provas suficientes que ensejam em uma 

condenação.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 

974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos termos dos 

dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito em julgado e, 

uma vez cumpridas todas as determinações constantes da presente 

sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 24 de julho de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159287 Nr: 8123-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO Osvaldo Brito de 

Souza, devidamente qualificados nos autos, da acusação de ter praticado 

os crimes previstos nos artigos 217-A, c/c art. 226, II, além do artigo 71, 

todos do Código Penal.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 

966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos 

termos dos dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito 

em julgado e, uma vez cumpridas todas as determinações constantes da 

presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de julho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 217132 Nr: 7611-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE BARELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO 5 DIAS, APRESENTE SEUS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 194490 Nr: 10523-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR SALDANHA LIMA, JOSÉ LUIZ 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - OAB:5122/RO, 

NATIANE CARVALHO DE BONFIM - OAB:6933/RO, SERGIO FERNANDO 

CESAR - OAB:7449/RO

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) CUMPRA-SE o 

disposto no subitem “1.1”, da decisão de fls. 149/150, conforme pugnado 

pelo causídico às fls. 168/168 verso. 2) Por outro lado, verifico da certidão 

anexa que os advogados constituídos do réu, Dr. Sérgio Fernando Cesar, 

Dra. Maiele Rogo Mascaro Nobre e Dra. Natiane Carvalho de Bonfim foram 

devidamente intimados para comparecerem à presente audiência e não o 

fizeram nem justificaram previamente a impossibilidade de fazê-lo. Assim, 

na forma do art. 265 do CPP, APLICO MULTA de dez (10) salários mínimos 

para cada um dos advogados constantes do presente item de decisão (Dr. 

Sérgio Fernando Cesar, Dra. Maiele Rogo Mascaro Nobre e Dra. Natiane 

Carvalho de Bonfim), e o faço para aplicá-la no mínimo legal porquanto é a 

primeira vez que tais advogados incidiram em tal falta, perante este Juízo. 

3) Por outro lado, a teor do § 2º do art. 265 do CPP, NOMEIO, para o ato, a 

Defensora Pública, Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, a fim de 

acompanhar a presente oralidade. 4) HOMOLOGO, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha Arnaldo de 

Almeida Cardoso, externada por ambas as partes nesta oportunidade. 5) 

No mais, uma vez aportando aos autos a precatória expedida com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do réu Claudimar, devidamente 

cumprida, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa, 

para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, 

cada. 6) Após cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 201382 Nr: 15789-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, APRESENTE SEUS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 174967 Nr: 16918-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSAB, WRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910, WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 16918-43.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 174967.

Vistos etc.

Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica da ré Weslainia Rodrigues Goulart às fls. 130/140, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, pois vejamos:

Preliminarmente, aduz a defesa, ser este Juízo incompetente para o 

julgamento do feito quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) 

imputado à ré, alegando a não incidência da Lei Maria da Penha 

(11.340/06), bem como, a consequente falta de pressuposto processual 

quanto ao referido delito, tendo em vista a não representação, por parte 

da vítima, de que trata o art. 88 da lei 9.099/95.

 Pois bem. É sabido que a supracitada lei visa à proteção da mulher no 

âmbito doméstico, que sofre quaisquer tipos de violência, não se 

restringindo àquela correlata ao gênero, mas, também aos casos de 

violência em que a vítima se encontre em situação de dependência ou 

vulnerabilidade perante seu agressor ou agressora, cabendo evidenciar 

que, para a abrangência da Lei 11.340/06, as relações abarcadas não 

carecem ser necessariamente as de “homem-mulher”, bastando que na 

relação familiar ou doméstica, a vítima da violência seja de alguma maneira 

vulnerável ou dependente do(a) ofensor(a).

 Assim, volvendo ao caso relatado nos autos, consta se tratar da relação 

de mãe para com sua filha ainda menor de idade, onde existe evidente 

dominação-subordinação da ofensora em relação à ora vítima, tanto 

financeira quanto psicologicamente, existindo também entre elas relação 

de coabitação (convivência sob o mesmo teto) configurando manifesta 

vulnerabilidade da ofendida, de modo a atrair a incidência da sobredita lei, 

não podendo este Juízo, tal qual é o Especializado de Violência Doméstica 

e Familiar, escusar-se da análise e julgamento da possível agressão 

relatada.

Nesse sentindo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO 

AMBULATÓRIO. CRIME DE TORTURA, PRATICADO NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO, CONTRA CRIANÇA DO SEXO FEMININO. ART. 5.º, INCISO I, 

DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. 

REQUISITO REPUTADO COMO PREENCHIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, 

PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O writ constitucional do habeas corpus se 

destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta 

para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no 

direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar 

a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 

Precedente. 2. E, na espécie, não resta configurada ilegalidade manifesta 

que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de habeas corpus 

de ofício. 3. O Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio 

à espécie constatou estar preenchido o requisito de motivação de gênero, 

sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa ilação. 4. O 

delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino com abuso da 

condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a 

violência teria ocorrido dentro do âmbito doméstico e familiar. As Pacientes 

- tia e prima da vítima - foram acusadas de torturar vítima que detinham a 

guarda por decisão judicial. 5. "Sujeito passivo da violência doméstica, 

objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem 

quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação 

doméstica, familiar ou de afetividade." (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro 

OG FERNANDES, DJ de 18/12/2008) 6. Habeas corpus não conhecido. 

(STJ - HC: 250435 RJ 2012/0161493-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 27/09/2013).

Ademais, com relação à condição de procedibilidade do delito de lesão 

corporal (art. 129, do CP), prevista no art. 88 da lei 8.099/95, qual seja a 

representação da ofendida, vislumbra-se que esta se encontra 

inequivocamente dispensada, haja vista o caso em questão tratar-se da 

lesão corporal encorpada com a causa de aumento trazida pelo § 9º do 

art. 129, que dispõem sobre a violência no âmbito doméstico, (no caso em 

questão, contra descendente), e não da lesão corporal prevista no caput 

do art. 129 do Código Penal (de natureza leve), como aduz a defesa.

 Outrossim, entendo que a exordial acusatória, se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP, a qual descreveu os possíveis fatos delituosos de 

forma cristalina, sendo que a demanda deve ter o seu regular 

processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos, razão pela qual, em consonância com manifestação do 

Parquet (fls. 159/161 verso), REJEITO as referidas preliminares, devendo 

o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 
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judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

1. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus (fls. 130/140 e fls. 148/150) não configuram 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de setembro de 2018, às 15h20min.

2. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados, 

sob pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 1-G) e nas respostas de ambos 

os réus (fls. 141 e fls. 150).

 4. CIÊNCIA ao Ministério Público e aos advogados de ambos os réus.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268020 Nr: 30929-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOAGDO DO RÉU, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, APRESENTE SEUS MEMORIAIS ESCRITOS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNHOZ (REQUERENTE)

LUCIANA QUARESMA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRE VALDOMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE JESUS RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/09/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001502-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA ANJO DA GUARDA EIRELI - ME (REQUERENTE)

ANNA MARIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

BARBARA FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT23192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/09/2018, às 17h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/09/2018, às 17H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/09/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

 

Certifico que na data de hoje foi expedido o Alvará nº 421973-2 para 

depósito de honorários na conta do advogado Rodrigo Nuss. Certifico mais 

que não foi possível expedir o segundo Alvará que beneficia a reclamante 

em razão do Sistema SINDONDJ informar que o valor é superior ao tipo de 

liberação ( pagamento em espécie). INTIMO a Parte Reclamante para 

requerer o que enteder de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT, tendo em 

vista que tais documentos possuem caráter publico e a sua obtenção está 

acessível a todos, de modo que a diligência incumbe à própria parte, salvo 

se demonstrada a impossibilidade do exequente conseguir as 

informações. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do item "b" do ID 

14065044. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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, 26 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARIA ELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o AR encaminhado para citação retornou 
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infrutífero, DEFIRO o pedido para que o executado seja citado/intimado por 

Oficial de Justiça. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011782-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VANESA POSSAMAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme sustenta a reclamada, não é possível concluir que tenha 

ocorrido o trânsito em julgado certificado nos autos. Quando da prática do 

ato processual ora questionado, a reclamada já possuía advogado 

constituído nos autos, o qual, conforme consta da certidão do ID 14364120 

apenas não estava cadastrado no sistema PJe, o que impediu sua regular 

intimação. Possuindo advogado constituído nos autos, evidente que é 

obrigatória a intimação deste para todos os atos do processo. Não tendo 

ocorrido sua intimação regular, não há falar em decurso de prazo recursal 

e, consequentemente, em trânsito em julgado da sentença. Portanto, torno 

sem efeito a certidão do ID 12939517 e, em consequência, revogo o 

despacho do ID 12993986. Por fim 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. Intime-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: 1000703-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RAISSA IZABELLA ANTUNES OAB - MG147084 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TABORDA DE AVILA (REQUERENTE)

NOEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001667-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRUZ DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Municipio não se manifestou. Certifico a 

tempestividade da Contestação do Estado. INTIMO a Reclamante para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEODORO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA SABINO (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)

 

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: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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 
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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, 26 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 26 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO SAÚDE (REQUERIDO)

HERNELIO ALBERTO RABER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deverá a Sra. Gestora proceder a retirada do "sigilo" da peça 

contestatória e todos os documentos que a acompanham. Após, 

INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FISIOMASTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Secretaria poderia empreender o impulso processual devido 

sem a necessidade de despacho. Tendo em vista que o reclamante 

informou o endereço atualizado do reclamado, CITE-SE/INTIME-SE, 

designando nova data para audiência de conciliação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-89.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI CALSAVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a decisão do Juiz Relator no ID 12550714, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos termos 

ali determinados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem-se os autos a E. Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 258 de 705



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 

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, 26 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 
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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, 26 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada 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. A 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 

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 da 

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 
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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, 26 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE LIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o exequente não trouxe aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar a existência da safra (milho), sobre a 

qual pretende que seja realizada a penhora, DEFIRO em parte o pedido do 

ID 12817978. Determino a expedição do mandando de penhora e 

avaliação, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça compareça no endereço da 

Fazenda Bocaiuva, a fim de que sejam penhorados tantos bens quanto 

bastem para satisfação do crédito executado, inclusive, caso seja 

localizado e este seja de propriedade do executado, que proceda a 

penhora dos grãos informados pelo exequente. Com relação ao pedido de 

remoção dos bens penhorados, desde a nova sistemática introduzida ao 

CPC/1975 pela Lei 11.382/2006, que deu nova redação ao art. 666 e 

incisos daquele antigo estatuto, passou a ser a regra enquanto que no 

sistema anterior, diuturnamente os bens constritos deveriam permanecer 

nas mãos do devedor, a quem se atribuía o encargo de fiel depositário dos 

mesmos. O CPC/2015, no art. 840, manteve a mesma regulamentação 

introduzida pela referida lei. No entanto, a remoção dos bens penhorados 

só deve ser deferida mediante requerimento do exequente e desde que 

este apresente motivos plausíveis que dêem sustentação fática para a 

tomada da drástica medida. No caso presente, o exequente sequer 

justifica o motivo da remoção. Assim, não há necessidade premente da 

tomada da medida, sobretudo porque tendo sido atribuído ao executado o 

ônus de fiel depositário dos bens, o descumprimento do dever imposto 

acarretará a imposição das sanções legais pertinentes. Ademais, não se 

pode perder de vista que o art. 840 e sua nova redação devem ser 

interpretados sistematicamente com o art. 805 do CPC/2015 (art. 620 do 

CPC/1975) que estatui o princípio da menor onerosidade para o executado, 

o que em última análise, também não recomenda a entrega dos bens a um 

depositário judicial ou particular, porque só oneraria ainda mais o devedor. 

Neste tocante, válido transcrever o entendimento de José Carlos Puoli 

exposto na obra Código de processo civil interpretado, coordenação: 

Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Saraiva, 3ª ed., 2008, p. 2.136: “Por 

outro lado e no que concerne à necessidade de compatibilização entre o 

art. 666 e a regra do art. 620 do CPC, necessário anotar ainda que não 

poderá ser por mero capricho que o exequente poderá requerer e obter o 

desapossamento dos bens penhorados. É que os valores cobrados por 

depositários particulares (vale lembrar que em muitas comarcas não existe 

depositário público) são relevante e podem onerar, para além do razoável, 

os custos da execução. Em vista disto continua sendo necessário que 

haja uma justificativa plausível para a transferência do bem, hipótese na 

qual o juiz deverá, de modo fundamentado, decidir os incidentes 

suscitados.” No mesmo sentido, o entendimento do Professor José Miguel 

Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2016, p. 1196): “a constituição do executado 

como depositário é medida que tende a agilizar o processo de execução, é 

menos dispendiosa, eliminando gastos com depositário judicial, e, além 

disso, atende ao disposto no art. 805 do CPC/2015, já que menos onerosa 

ao executado (...).” Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de 

remoção dos bens a serem penhorados. 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 tenha sido inexitosa, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DURAES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDER DE SOUZA DA SIILVA (REQUERIDO)

TRANS JRP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INGRID FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por Trans JRP 

Transportes Ltda – ME e Alander de Souza da Silva em face de Maria das 

Graças de Souza Lobo. Em síntese, os embargos versam sobre excesso 

de execução decorrentes da utilização parâmetros equivocados para o 

cálculo do montante da condenação. A embargada, em resposta aos 

embargos, aquiesceu ao pleito da embargante. Assim, restando pacífico 

entre as partes o quantum da condenação, procedentes são os termos 

dos embargos opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução 

perfaz a monta de R$ 10.325,03 (dez mil trezentos e vinte e cinco reais e 

três centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. Ante o 

exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Por fim, DEFIRO o pedido para 

levantamento do valor depositado nos autos, por tratar-se de valor 

incontroverso. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do 

art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, 

intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso não haja 

manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para 

só então expedir o alvará de levantamento. Sem prejuízo da determinação 

supra, considerado o pedido de parcelamento requerido pelo executado, 

INTIME-SE o exequente para manifestar, no prazo de 10 dias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 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.: 90653 Nr: 4550-66.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSÉ MENEGUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4550-66.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO
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PARTE REQUERIDA: IVANIR JOSÉ MENEGUZZO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivanir José Meneguzzo, Cpf: 

50872052915, Rg: 3.744.752 SSP PR Filiação:

 INTIMANDO(A, S):, 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, 25 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.: 22162 Nr: 3335-02.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA

 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 3335-02.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Daniel Xavier de Oliveira,CPF 

894.391.041-04, Rg: 8.771.332 SSP SP Filiação: Bonifácio Xavier de 

Oliveira e Cercia dos Santos Leite Oliveira, 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$ 653,35 

(Seiscentos e cinquenta e três reais e trinta 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$ 276,50 (Duzentos e setenta e seis reais e cinquenta 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, 26 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora da CAA

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26170 Nr: 212-25.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA, EMERSON 

LEANDRO LUCAS, JOÃO LEANDRO LUCAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 Intima-se a parte Autora a ter conhecimento e manifestar nos autos sobre 

Despacho de fls. 245, conforme informações de fls. 248.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98458 Nr: 4752-09.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDUIR VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e encaminho-os autos ao 

arquivo, tendo em vista que, os valores já foram devidamente pagos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82625 Nr: 2039-32.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CELITO CRISTIANO KETZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY DUTRA 

ESPINDOLA, para devolução dos autos nº 2039-32.2012.811.0045, 

Protocolo 82625, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101727 Nr: 22342-96.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os Alvarás foram devidamente liberado na conta 

informada nos autos. Dessa forma, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco)dias, os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108457 Nr: 3086-36.2015.811.0045

 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: LEONICE TERESINHA HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:13.536, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 Certifico e dou fé que, o Alvará foi devidamente liberado na conta 

informada nos autos. Dessa forma, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco)dias, os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108457 Nr: 3086-36.2015.811.0045

 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: LEONICE TERESINHA HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:13.536, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão de fls. 242 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 26 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 1134-03.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Certifico e dou fé que, o Alvará foi devidamente liberado na conta 

informada nos autos. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos para 

análise de fls. 394 (verso).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008011-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ANDRADE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, sobre as provas que 

efetivamente pretende produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS MARIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002855-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. C. (REQUERENTE)

ALMIR CONTE (REQUERENTE)

L. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA RODRIGUES CARNEIRO CONTE (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DO TERMO DE COMPROMISSO QUE ENCONTRA-SE 

NA SECRETARIA DA VARA PARA ASSINATURA DO INVENTARIANTE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003196-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003196-81.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANGELICA COPINI REQUERIDO: PABLO ARTIFON Vistos. 1. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001859-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Lucas do 

Rio Verde - MT JUÍZO DA Terceira Vara Cível TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Número do Processo: 6430-88.2016.811.0045 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Bergamaschi & Cia Ltda Requerido: Sul America Companhia Nacional De 

Seguros Requerido: Rossato Transportes Rodoviario Ltda - Me Data e 

horário: 25 de julho de 2018, 14h30min. PRESENTES Juiz : Dr. Cristiano dos 

Santos Fialho Advogado da requerente: Ricardo Alves Athaide Sul 

America Companhia Nacional De Seguros representado pela preposta: 

Carla Simone Schlindwein Advogada: Tathiane Dalla Vecchia Academico 

do Curso de Direito: Guilherme Quintilhano Queiroz OCORRÊNCIAS Aberta 

a audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida à coleta 

da oitiva de duas testemunhas. DELIBERAÇÕES Exaurido o objeto da 

omissiva, devolva-se a deprecada. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Advogado da 
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requerente: Ricardo Alves Athaide Sul America Companhia Nacional De 

Seguros representado pela preposta: Carla Simone Schlindwein 

Advogada: Tathiane Dalla Vecchia

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002455-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTREQ S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001736-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (EXECUTADO)

NAIR SODER BERNO (EXECUTADO)

 

INTIMO a exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento da citação, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002503-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002362-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE ERDMANN GUNTZEL (EXECUTADO)

ISOMAC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA NOVAS E 

USADAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO GILBERTO GUNTZEL (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112673 Nr: 5296-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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 ESTADUAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 Processo n.º 5296-60.2015.811.0045 – CÓD. 112673.

Cotejando o manancial informativo encartado aos autos, deduz-se que, 

fruto de um lapso, ocasionado pelo excesso de trabalho, não foi analisado 

o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo requerido na 

contestação. Diante disto, CONCEDO ao requerido o benefício da 

assistência judiciária gratuita.

 Expeça-se ofício às Comarcas de Nobres/MT, Cáceres/MT e Cuiabá/MT, a 

ser instruído com cópia da presente decisão, com o objetivo de aditar as 

cartas precatórias expedidas, registrando-se que o requerido postula sob 

o pálio da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158041 Nr: 4657-37.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIO REMIDIO DIETRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GARCIA, CRISTIANE QUADRO 

DA SILVEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana da Silva Moraes - 

OAB:OAB/RS 101.374, Eliane Denise Kiekow - OAB:OAB/RS 57.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 768-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL, ADELAR DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - 

OAB:45537, Nivaldo José Bello Júnior - OAB:76734, TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 INTIMO as partes acerca da designação da data da perícia: dia 

20/08/2018, às 08:00, no escritório do perito Sr. Aldo Nuss: rua Campo 

Erê, n. 387-E, bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde-MT, tel. (65 9 9646-2728 

e (65) 3549-5171 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122199 Nr: 1705-56.2016.811.0045

 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: MARIO YOITI KUBOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 DELIBERAÇÕES

Trata-se de Ação de Despejo c/c com Cobrança de Alugueis formulado 
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por Mario Yoiti Kubota contra João Maria dos Santos, que visa o 

desocupação do bem imóvel, objeto do contrato, e a condenação no 

pagamento dos alugueis vencíveis até a data da sentença. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Isento de Custas, dado o beneficio da Justiça 

Gratuita. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102853 Nr: 180-73.2015.811.0045

 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: JOÃO MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO YOUTI KUBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 Processo n.º 180-73.2015.8.11.0045.

Trata-se de Ação de Manutenção de posse formulado por João Maria dos 

Santos contra Mario Yoiti Kubota, que visa assegurar o exercício de 

posse sobre o bem imóvel objeto da lide devido ato de turbação praticado 

pelo réu.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

 Isento de Custas, dado o beneficio da Justiça Gratuita.

 Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158443 Nr: 4908-55.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  R e s o l u ç ã o  d e  D e m a n d a s 

Repetitivas->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS AGROPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 583-42.2015.811.0045.

Com espeque no conteúdo normativo do art. 134, §§ 2.º, 3.º e 4.º do 

Código de Processo Civil, RECEBO o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, conferindo o efeito suspensivo do andamento do 

processo principal.

Desentranhe-se o requerimento de desconsideração da personalidade 

jurídica. Distribua-se, registre-se e autue-se como incidente processual, 

que deverá tramitar em autos apartados e apensados ao processo 

principal [art. 1.228, § 2.º da CNGC/TJMT]. Após, intime-se a 

exequente/requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, concretize 

o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e indeferimento do pedido [art. 290 do Código de Processo 

Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 84 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89893 Nr: 3782-43.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTONIO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINI 

MAX - OAB:8.274/MT

 INTIMO o EXECUTADO acerca da penhora do imóvel de rural denominado 

Lote Umuarama, situado na Gleba Itanhangá/Tapurah-MT (fls. 84/86), 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta)dias, nos termos da 

Lei 6.830/1980.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112814 Nr: 5384-98.2015.811.0045

 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: JOSE BONIFACIO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 INTIMO a parte REQUERENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, diante do decurso de prazo de 

suspensão do processo.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155700 Nr: 3298-52.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cintia Raquel Rodrigues Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,(...) .ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão proferida no feito nº. 3102-82.2018, em consonância com o 

parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão 

preventiva da requerente/indiciada, e INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pelo requerente/indiciada Cintia Raquel 

Rodrigues Machado, qualificada nos autos.2.Do pedido de substituição da 

prisão preventiva da requerente/indiciada para prisão domiciliar.(...) 
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Observa-se a avó materna apresenta mínimas condições financeiras para 

a educação da criança; possui residência apropriada e em boas 

condições para dar continuidade aos cuidados da criança, perante a 

ausência da mãe. (...) Por fim, é importante ressaltar que a 

requerente/indiciada responde pela prática de crime grave, consistente no 

crime de roubo majorado, o qual pressupõe violência ou grave ameaça à 

pessoa, cuja gravidade encontra-se estampada no modus operandi 

desenvolvido pelos agentes. ISSO POSTO, entendendo não estarem 

presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão 

preventiva em prisão domiciliar formulado pela requerente/indiciada CINTIA 

RAQUEL RODRIGUES MACHADO, qualificada nos autos.3.Intime-se. Dê 

ciência ao Ministério Público.4.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 1208-71.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DE SOUZA MELO, RENAN CESAR 

CABRAL DE SOUSA, EDSON XAVIER DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, Angela Flavia Xavier Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 “Vistos etc., Redesigno a audiência para o dia 08 de agosto de 2018, às 

15h30min para oitiva da testemunha Osvanides Manoel de Souza e 

interrogatório dos acusados. 2. Intimem-se os réus Renan e Edson. 

Requisite-os. 3. Requisite-se o policial militar Osvanides Manoel de Souza. 

4. Oficie-se a autoridade policial e a POLITEC, solicitando-lhes o laudo 

pericial definitivo de constatação de substância entorpecente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias para juntada, sem prejuízo de 

diligências pelo Ministério Público. 5. Dou os presentes por intimados. 6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98830 Nr: 5049-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELA LEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

Ante ao contido na certidão de fl. 71, intime-se o advogado André 

Figueredo da Silva para, no prazo legal, apresentar resposta à acusação.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131259 Nr: 6309-60.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIANE LETÍCIA SOUZA FONTOURA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIANE LETÍCIA SOUZA FONTOURA DA 

SILVA, Rg: 2630318-3, Filiação: Adenice Souza e Silva e Luciano Fontoura 

da Silva, data de nascimento: 19/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), Telefone (65) 998047824 vivo. 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: 

Admonitória que se realizará no dia 22/08/2018, às 13:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Realizada consulta junto aos Sistemas SIEL 

e SINESP, foram encontradas informações acerca do atual endereço da 

acusada somente junto ao Sistema SINESP, conforme extratos em 

anexo.Assim sendo, designo audiência admonitória para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 13h00min.Intimem-se a recuperanda no endereço 

supracitado e via edilícia.Intime-se ainda, o Ministério Público e a 

Defesa.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 25 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: 1004687-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1004687-89.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RUBENS RIBEIRO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Converto em diligência. Nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

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: 1005194-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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: 1005194-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA QUEIROZ SOUZA NUNES REQUERIDO: CLARO S/A Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 
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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 11953961), 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 28 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, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DERCI CONTREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAEL MENDES SANTOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 06/09/2018 Hora: 13:30 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YAN LENO SOARES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1004658-39.2017.8.11.0045 REQUERENTE: YAN LENO 

SOARES RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Converto o feito em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003105-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ADRIANO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/09/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000844-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GERCI MARIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Reclamação, 

proposta por GERSI MARIA ALVES DA SILVA, ajuizada em face de 

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, requerendo a 

condenação da reclamada no pagamento de danos morais. Inicialmente, 

entendo que o reclamante não é o titular da UC 6/1272733-5, sendo o 
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titular DENIFER DA SILVA. Ademais, não há nos autos documentos que 

embasem sua pretensão de direito material, a fim da parte autora postular 

em nome próprio, direito alheio. Portanto, a autora é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo da presente demanda. Isto posto, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, julgo EXTINTA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a Liminar concedida ID 12077242. Deixo 

de condenar no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003606-42.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ROSIMAR 

APARECIDA DE LIMA REQUERIDO: REGISSON JOSE DE CASTRO 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 

instrução (Id 9309235), 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 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: 8011541-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEMEIRE DE OLIVEIRA AMIKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução da carta precatória em anexo, cuja finalidade não foi atingida, 

INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 26 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000659-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ PALUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução da carta precatória em anexo, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO WEBER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002215-52.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DIONATAN GOMES 

DUARTE REQUERIDO: FABIO EDUARDO WEBER Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que oportunizada à parte autora a comprovação da 

necessidade da justiça gratuita, quedou-se inerte conforme certidão de id. 

10653313, tampouco realizou preparo do recurso. Dessa forma, não 

efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com 

fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma 

Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC. Não havendo 

manifestação das partes, e com o trânsito em julgado da presente, 

proceda ao arquivamento do feito com as baixas de estilo. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012007-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução da carta precatória em anexo, cuja finalidade não foi atingida, 

INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 26 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010334-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERVANARIO SERRA AZUL COMERCIO DE ERVAS MEDICINAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  8010334-77 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: HERVANARIO SERRA AZUL COMERCIO DE ERVAS 

MEDICINAIS LTDA - ME Vistos. Defiro o requerimento de id. 10302757, 

para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se evitar a 

ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema 

RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011405-51.2015.8.11.0045
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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:

WEMERSON JOSE SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de julho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBAS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 11882381, INTIMO a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca do interesse no 

prosseguimento do feito. Lucas do Rio Verde - MT, 26 de julho de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003435-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DOMINGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003435-51.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GEORGE 

DOMINGUES ALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por GEORGE DOMINGUES 

ALVES, em desfavor de BANCO SANTANDER S.A. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, dever declarada ate 

mesmo de oficio 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 

oficio”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma analise mais acurada (perícia), pois o julgamento do mérito da questão 

deve estar amparado em provas concretas e robustas. Da análise do 

áudio da gravação, anexado junto à contestação, que veementemente é 

impugnado pelo Reclamante, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº 9.099/95 

às causas consideradas de menor complexidade. Pelo exposto, nos 

termos do art. 64 §1º do Código de Processo Civil, declaro a 

Incompetência deste Juízo, para processar e julgar o presente feito, e, em 

conseqüência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. 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. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão 

proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . 

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: 1005121-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WHERLEN DO NASCIMENTO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/09/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-20.2016.8.11.0045

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:

BANCO BRADESCO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004086-20.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A alegada ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não 

merece acolhimento, uma vez que a mesma pertence ao mesmo grupo 

econômico do Banco Bradesco Cartões S.A., respondendo solidariamente 

nas relações de consumo. 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. Primeiramente, 

não constitui demasia destacar, por oportuno, que, de acordo com 

expressivo/significativo entendimento jurisprudencial versando acerca da 

temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico pretérito de anotações 

legítimas, de registros nos cadastros de inadimplentes, decorrentes de 

relações de direito material totalmente distintas, rechaça/afasta a 

caracterização da responsabilidade civil, fruto de danos morais, derivada 

da realização de nova inscrição, mesmo que realizada de forma irregular, 

pois o dever de indenizar deriva, como consequência direta, da 

imputação/atribuição, de forma indevida, da condição de inadimplente a 

alguém que, efetivamente, não detém este predicado/característica — 

ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido/irregular. 

Referida inscrição anterior, realizada em 11/03/2014, em relação a débito 

cujo credor é diverso da requerida, não é objeto de ação judicial, 

consoante constatação realizada por esta juíza leiga, mediante pesquisa 

no Sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe). Cabe registrar, por ser 

expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 
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cancelamento”. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte autora teve 

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 relatado alhures. D’outra banda, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, máxime do teor dos documentos que 

acompanham a inicial, depreende-se que, precedentemente à data da 

concretização do registro desabonador, efetivado por parte da requerida, 

subsistia, ao mesmo tempo, também, outras inscrições, aparentemente 

legítimas e regulares, de registro nos cadastros de proteção ao crédito, 

fruto de relação de direito material distinta. Por via de consequência, diante 

desta moldura, não obstante a existência de evidências concretas que 

demonstram, de maneira segura, a irregularidade do procedimento de 

inscrição do registro desabonador, considerando-se que subsiste, 

preexistente à nova inscrição irregular, histórico pretérito de anotações 

legítimas, que traduzem a existência de registros nos cadastros de 

proteção ao crédito, derivadas de relações de direito material totalmente 

distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe 

como obstáculo intransponível para a configuração da responsabilidade 

civil —, considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela 

vereda do indeferimento do pedido indenizatório. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de: a) Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação 

de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir o pedido de indenização por 

danos morais; 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 

o autor isento 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 24 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: 1000606-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARDEX INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE LIMA (REQUERIDO)

DAIANE PORTELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000606-34.2016.8.11.0045 REQUERENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

REQUERIDO: HARDEX INFORMATICA LTDA - ME, DAIANE PORTELA, 

ALEXANDRE LIMA 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. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, proposta por THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP, alegando em síntese que, celebrou 

contrato verbal com a Requeria em 2008, para prestação de serviços, pelo 

valor mensal de R$207,50 (duzentos e sete reais e cinqüenta centavos). 

Aduz, que a Requerida estando inadimplente com os pagamentos mensais, 

fez uma renegociação da dívida em 2010, ficando pactuado que o débito 

seria quitado em 32 parcelas de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

totalizando R$8.000,00 (oito mil reais), entretanto não havendo o referido 

pagamento até a presente data. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o reconhecimento 

da prescrição é a medida que se impõe. A parte autora sustenta que 

celebrou um contrato de prestação de serviços, junto à Requerida, desde 

2008, e que muito embora, houve a aceitação por parte da Reclamada, 

esta não o assinou. Afirma, que em 2010, estando inadimplente com os 

pagamentos mensais, renegociou a dívida, mas que a Reclamada não 

cumpriu com os valores das parcelas acordados, mas também não 

assinou a renegociação. Ora, a autora anexou suposto contrato que teve 

inicio em janeiro de 2008, como também, suposta renegociação de dívida 

de 2010, sem anuência do Reclamado. A prescrição é o mesmo que a 

extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a 

uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. 

Destarte, o direito não socorre os que dormem, sendo assim, sua 

pretensão tem prazo para ser exigida, ela não poderá ser buscada o 

tempo todo. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição de ofício, o que deve ser requerido imediatamente. Neste 

caso, conforme o CDC, o prazo prescricional adotado para a pretensão de 

danos causados por fato de serviço, é o prazo estipulado pelo art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Corroborando: ?RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SENTENÇA 

QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. 

PRESCRIÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS VENCIDOS ANTES DE 

MARÇO/2010. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incide na espécie a 

prescrição quinquenal estabelecida no art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 

março/2015, foram alcançados pela prescrição todos os contratos cujo 

vencimento final se deu antes março/2010. No caso, alguns dos contratos 

questionados ainda não foram alcançados pela prescrição. Destarte, a 

prescrição reconhecida na sentença deve se limitar aos contratos 

vencidos antes de março/2010. É ônus da parte requerente provar os 

fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do NCPC. 

No caso, cabia à parte recorrente ter demonstrado de forma inequívoca 

que não concordou com a contratação do seguro, pelo qual pagou. 

Todavia, não se desincumbiu de tal ônus. Embora o consumidor tenha 

alegado que se trata de venda casada, a jurisprudência pátria é pacífica 

no sentido de que a caracterização da venda casada depende da 

ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de 

que a contratação estava condicionada à contratação do seguro, o que 

não está comprovado nos autos. Ausência de comprovação de qualquer 

ato ilícito pela requerida, requisito essencial para a caracterização do 

d a n o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

205146620158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

05/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). Ante o exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 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. Lucas do Rio Verde/MT., 27 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos. I. 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei 

n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT., 27 de fevereiro de 2018 Melissa 

Lima de Araújo, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/09/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002595-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVARES DE AVILA (RÉU)

ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA (RÉU)

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002595-07.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.582,41; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR: SICREDI 

CENTRO NORTE RÉU: INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA, EDSON 

ALVARES DE AVILA, ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), para que providencie o pagamento da diligência do oficial 

de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por quilômetro percorrido 

(considera-se a distância de ida e volta), a guia de recolhimento deverá 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de julho de 2018. Atenciosamente, FLAVIA REGIANE 

GONÇALVES ROSSETTO Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 6ª VARA 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002842-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PETRY FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002842-85.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXTINÇÃO DE 

CONDOMÍNIO REQUERENTE: BRUNA PETRY FLORES REQUERIDOS: 

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada por BRUNA PETRY FLORES em face 

de FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI. A autora relata na inicial, que é 

legítima proprietária, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do 

imóvel urbano registrado sob a Matrícula nº 31.746, constante do Lote 

Urbano nº 02A, Quadra nº 06, situado no Bairro Tesseler Junior, 

resultante da fusão dos lotes 02 e 03, com área de 700,00m², com os 

seguintes limites e confrontações: ao Norte: Lote 05; ao Leste: Lote 01; ao 

Sul: Rua Citrino; à Oeste: Lote 04, devidamente Registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. Aduz que em 10.06.2016, 

as partes firmaram contrato de locação, período de 24 (vinte e quadro) 

meses, tendo como objeto o mencionado imóvel, figurando como locatária 

a empresa da parte Requerida. Expõe, que a empresa locatária, de 

propriedade da Requerida, não efetuou nenhum pagamento dos alugueis 

do imóvel urbano, tampouco o desocupou ao termino da vigência do 

contrato de locação, que o correu no dia 10.06.2018 e, embora notificada 

extrajudicialmente por 03 (três) vezes, visando o pagamento dos alugueis 

atrasados, bem como desocupação do imóvel, a Requerida quedou-se 

inerte. Assim, requer extinção do condomínio existente entre a as partes, 

determinando-se a avaliação e venda do imóvel urbano objeto da presente 

ação, para uma das coproprietárias, para terceiros interessados ou 

através de hasta pública e nesse caso, cada parte receberá 50% 

(cinquenta por cento) do valor auferido. Pugna também, que seja 

determinado à parte Requerida o pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) mensais, referente a 50% (cinquenta por cento) do 

aluguel do imóvel, ocupado pela Requerida, com início do pagamento na 

data do protocolo da presente ação, até o transito e julgado da mesma, 

uma vez que o contrato de locação celebrado, teve seu termino no mês 

06/2018. Com a inicial, anexou documentos. É o relato necessário. Decido. 

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte Autora indicou à causa o 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e sob tal 

valor recolheu as custas judiciais (ID n° 14294696 e 14295174). Nota-se 

ainda, que fora apresenta avaliação do imóvel objeto da lide (ID n° 

14161387), no valor de R$ 474.517,60 (quatrocentos e setenta e quatro 

mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos). Desta forma, 

imperiosa se faz a adequação do valor dado à causa e, 

consequentemente, o recolhimento das custas complementares, em 50% 

(cinquenta por cento) do valor da avaliação apresentada. Tal medida se 

faz necessária visto que, é pacífico o entendimento de que o valor dado à 

causa deve ser o do proveito econômico que será auferido pela parte em 

caso de procedência, ao final, de seu pedido. Lado outro, visando a 

celeridade da marcha processual, desde já designo audiência de 

conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC), no dia 20 de setembro de 2018, às 14h30min. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória no sistema 

PJE. Intime-se a parte autora através de seus advogados. Cite-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Por fim, CONDICIONO o 

cumprimento da presente decisão, ante a emenda da inicial, adequando o 

valor da causa ao proveito econômico pretendido (art. 292, II, do CPC), 

compreendido em 50% (cinquenta por cento) laudo de avaliação 

apresentado no evento de ID n° 14161387 – p. 04 e, ato contínuo, o 

recolhimento complementar das custas processuais, apresentando 

comprovante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de julho de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002533-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARRUDA ANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS 1002533-64.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 26 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002533-64.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARRUDA ANDRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002533-64.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 133.713,79; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

FRANCISCO ARRUDA ANDRE Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de julho de 

2018. Atenciosamente, FLAVIA REGIANE GONÇALVES ROSSETTO 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002595-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVARES DE AVILA (RÉU)

ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA (RÉU)

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002595-07.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.582,41; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: AUTOR: SICREDI 

CENTRO NORTE RÉU: INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA, EDSON 

ALVARES DE AVILA, ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERIDO, para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de julho de 2018. Atenciosamente, FLAVIA REGIANE 

GONÇALVES ROSSETTO Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 6ª VARA 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32576 Nr: 2132-97.2009.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS 

GUIMARÃES MOITINHO LANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO Odair Aparecido Busiquia, OAB/MT 11564, PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97946 Nr: 4316-50.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002817-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE JESUS RESSEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002817-72.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AUTOR: NELSON DE JESUS RESSEL 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por NELSON DE JESUS 

RESSEL em face do INSS, pela qual pleiteia a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela para o requerido implantar, em seu favor, Beneficio 

Assistencial de Prestação Continuada (LOAS), nos termos do art. 20 Lei 

no. 8.742/93. Alega que é morador de rua, contudo, atualmente reside de 

favor em uma peça, com somente um cômodo no fundo do terreno, 

vivendo em situação de extrema pobreza, eis que recebe R$ 97,00 

(noventa e sete) reais do benefício do programa bolsa família, sua única 

renda, a qual não se faz suficiente para manutenção de sua 

sobrevivência. Expõe o Autor, ser portador de doença crônica com 

CID10:B24 –HIV, com diagnóstico desde dezembro de 2015 e, que em seu 

último exame datado de 01.02.2017 apresenta carga viral de /FONT>

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024272 Nr: 5764-28.2017.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 1024272.

 Pedido de Restituição de Custas.

C E R T I D Ã O

 Certifico e deu fé qu verificando os autos, constatei que o ad vogado não 

informou a data de nascimento, para dar cumprimento a restituição das 

custas e nesta data faço a intimação do Advogado Manoel Archanjo Dama 
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Filho, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente documento com os 

dados.

 Água Boa/MT, 25 de julho de 2018.

Eliane Ruff Rebelatto

Gestora Geral

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029920 Nr: 1654-49.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY SALMOM RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 1029920.

 Pedido de Restituição de Custas.

C E R T I D Ã O

 Certifico e deu fé que verificando os autos, constatei documentos 

faltantes para dar cumprimento a restituição das custas e nesta data faço 

a intimação de Ernesto Borges Advogados, para que no prazo de 10 (dez) 

dias apresente:

01- Contrato Social – Cópia em caso do beneficiário ser Pessoa Jurídica - 

Escritório de Advocacia ou da Empresa.

 02- Procuração Judicial com a finalidade de “ Receber e dar Quitação” art. 

38 CPC..

 03- Dados pessoais do beneficiário – Nº do CPF ou CNPJ, EMAIL, Data de 

Nascimento (pessoa física ou dos sócios) e Endereço completo

 04- Em caso de Correção Monetária – Apresentar demonstrativo de 

cálculo com a atualização do valor a ser Restituído.

Água Boa/MT,25 de julho de 2018.

Eliane Ruff Rebelatto

Gestora Geral

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028791 Nr: 939-07.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Rosa Barbosa de Souza, Espolio de Cornelio Jose de 

Deus Filho, Luizauro Elias Campos, Espolio de Jordino Rodrigues da Silva, 

Espolio de Hermann Ludwig Meyer, Espolio de Nair Mineiro de Andrade, 

Divino Carneiro de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - 

OAB:24989-A, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 1028791.

 Pedido de Restituição de Custas.

C E R T I D Ã O

 Certifico e deu fé que verificando os autos, constatei documentos 

faltantes para dar cumprimento a restituição das custas e nesta data faço 

a intimação de Tiago Thoma M. de Paula e Ricardo Zancanaro, para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresente:

01- Dados pessoais do beneficiário – Nº do CPF ou CNPJ, EMAIL, Data de 

Nascimento (pessoa física ou dos sócios) e Endereço completo. (falta 

email.)

 02- Em caso de Correção Monetária – Apresentar demonstrativo de 

cálculo com a atualização do valor a ser Restituído.

Água Boa/MT, 25 de julho de 2018.

Eliane Ruff Rebelatto

Gestora Geral

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 1227-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Lagares Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome da patrona da parte, eis que detém poderes 

específicos em procuração com firma reconhecida em cartório.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 932-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do(a,s) certidão negativa que 

se encontra(m) juntado(s) às fls. 148 dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87012 Nr: 1492-30.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edrolina Maria de Paula Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:13.314-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065/MG, João Roas da Silva - OAB:OAB/MG 98.981, 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:18076

 Analisando os autos, vemos que ambos os alvarás cuja determinação de 

expedição constavam em decisões anteriores já foram expedidos (fls. 

217/218).

 Assim, deixo, por hora, de analisar os pedidos de fls. 231/232 e 233/234.

 Certifique-se a secretaria os pagamentos referidos e, em caso positivo, 

arquivem-se os autos.

 Caso não tenha ocorrido quaisquer dos pagamentos, venham-me os 

autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 101765 Nr: 3250-73.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Rodrigues Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vicente Soares - 

OAB:OAB/GO 50.490, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

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

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido conforme postulado às fls. 81, eis que a requerente 

detém poderes específicos outorgados mediante procuração com firma 

reconhecida em cartório.

 Segue, anexo, os alvarás do principal e dos honorários.

 Após, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3734-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés de Lima, Lucimar de Souza Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Certifique-se nos autos o eventual cancelamento do alvará de fls. 154.

 Após, proceda à vinculação de ambos os valores depositados às fls. 

119/120 aos presentes autos, eis que há somente um dos valores 

vinculados ao feito, conforme consulta ao sistema SISCON/DJ.

 Após, venham-me os autos conclusos para a expedição de alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105740 Nr: 78-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Romeu Ferreti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 703-60.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Oliveira, Cleber Pereira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Já restando preclusa a decisão de fls. 46 autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado às fls. 44/45.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Não sendo o débito quitado integralmente, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96041 Nr: 4565-73.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Duarte da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido na conta do titular de cada um dos créditos, não 

havendo qualquer justificativa para a divisão postulada às fls. 104.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e dos honorários 

advocatícios.

 Após, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 3859-22.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES CARDOSO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido na forma postulada às fls. 84, eis que consta nos 

autos procuração específica para tal finalidade, com firma reconhecida em 

cartório.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e dos honorários 

advocatícios.

 Após, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 1735-18.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Araujo Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido na forma postulada às fls. 197/198, eis que cada 

requerente é o devido titular do crédito.

 Após, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22697 Nr: 2068-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcelina Celestriano de Araujo Sampaio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação, somente no 

que se refere aos honorários advocatícios, foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção SOMENTE NO QUE TANGE À VERBA 

HONORÁRIA.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 261/262, eis que o 

requerente é o titular do crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se em cartório o pagamento do principal, bem como a resposta à 

carta de intimação já encaminhada, vindo-me posteriormente os autos para 

a liberação dos valores principais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2682-04.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Souza Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação, somente no 

que se refere aos honorários advocatícios, foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção SOMENTE NO QUE TANGE À VERBA 

HONORÁRIA.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 242/243, eis que o 

requerente é o titular do crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se em cartório o pagamento do principal, bem como a resposta à 

carta de intimação já encaminhada, vindo-me posteriormente os autos para 

a liberação dos valores principais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 3615-74.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iona Ferreira de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação, somente no 

que se refere aos honorários advocatícios, foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção SOMENTE NO QUE TANGE À VERBA 

HONORÁRIA.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 228/229, eis que o 

requerente é o titular do crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se em cartório o pagamento do principal, bem como a resposta à 

carta de intimação já encaminhada, vindo-me posteriormente os autos para 

a liberação dos valores principais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 Já restando preclusa a decisão de fls. 231, autorizo a expedição de 

alvará conforme postulado às fls. 236, eis que o requerente é o titular do 

crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Não sendo o débito quitado integralmente, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 3266-03.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação, somente no 

que se refere aos honorários advocatícios, foi integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção SOMENTE NO QUE TANGE À VERBA 

HONORÁRIA.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 218/219, eis que o 

requerente é o titular do crédito.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se em cartório o pagamento do principal, bem como a resposta à 

carta de intimação já encaminhada, vindo-me posteriormente os autos para 

a liberação dos valores principais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 96, eis que consta nos 

autos procuração específica para tal fim, com firma reconhecida em 

cartório.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 3134-48.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ornella de Oliveira Barboza - 

OAB:396356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 172, eis que segue a forma 

de expedição das requisições de pequeno valor.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29103 Nr: 3530-54.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leite Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido da forma postulada às fls. 186, eis que consta nos 

autos procuração específica para tal finalidade, com firma reconhecida.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000797-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LEAO & 

FERREIRA DA SILVA LTDA Considerando as arguições formuladas pelo 

Município de Água Boa-MT, por meio do id nº 13490939 e respectiva 

juntada de documentos (id nº 13490941), certifique-se o Sr. Gestor se o 

Município supramencionado fora devidamente citado da presente 

demanda, bem como a data da respectiva citação em caso positivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PEREIRA DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000994-38.2018.8.11.0021 AUTOR: VALENTINA 

PEREIRA DE MENDONCA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, 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. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 277 de 705



regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. 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, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000388-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHALON DIESEL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000388-44.2017.8.11.0021 EMBARGANTE: 

SHALON DIESEL LTDA Considerando que a presente demanda trata de 

discussão de direitos privados e disponíveis, ficando a cargo das partes a 

postulação acerca das provas, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir. 

Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000699-98.2018.8.11.0021 AUTOR: EUGENIO 
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PEREIRA DE SOUZA Tratam-se os presentes autos de ação anulatória de 

ato administrativo de auto de infração ambiental c/c tutela provisória de 

urgência, promovida por EUGÊNIO PEREIRA DE SOUZA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Consoante se infere dos autos, malgrado 

tenha a parte juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas, 

tal fora recolhido de forma equivocada, eis que desvinculado do Sistema 

PJE. Ato contínuo, instada a promover o adequado recolhimento das 

custas, a autora cingiu-se em postular a devolução dos valores para 

posteriormente recolher da forma devida, sem prejuízo de cancelamento 

da distribuição ou, ainda, o cancelamento do feito com a devolução dos 

valores para conta bancária de sua titularidade, deixando, contudo, de 

renovar o recolhimento conforme determinado por este Juízo. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação O artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao 

aduzir que: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga 

leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no 

prazo legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se 

entender todas as custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a 

parte autora fora intimada para recolhimento das custas mas, quedou-se 

inerte. Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, 

com o cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, 

diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, 

parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de recolhimento de 

custas independe de prévia intimação da parte, consoante assentado 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no 

AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 

544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM 

FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de 

preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, 

o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e 

seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação 

do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do 

CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, 

com aplicação de multa. Registro por fim, que inviável é o acolhimento do 

pleito de devolução dos valores por meio do presente feito eis que não 

compete ao Juízo da causa jurisdicionar sobre questões administrativas, 

afetas à Diretoria de Foro, cumprindo a própria parte valer-se das vias 

adequadas para tal postulação. Ainda que assim não fosse, não se 

mostra razoável incumbir ao Poder Judiciário eventuais equívocos da 

postulante, sobretudo, porque há regramento específico indicando a forma 

correta de recolhimento das custas processuais, no âmbito do Sistema 

PJE, e, inclusive o link a ser utilizado, a teor do disposto no art. 2º, p. único 

da Portaria 844/2018-PRES. TJMT, que disciplina: “Art. 2º A emissão de 

guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias 

eletrônicas, sendo obirgatória a inclusão do número do processo 

distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico. 

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as 

penas da lei. Dispositivo Isto posto, deixo de acolher os pedidos de 

restituição dos valores por meio do presente feito e, por consequência 

julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. Efetue-se o 

cancelamento da distribuição. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Intime-se o autor. Cumpra-se. Água Boa, 26 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001415-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CEZAR NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio de seu 

representante processual, do inteiro teor do r. Despacho ID 14226374, que 

designou Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

18/10/2018, às 16h00min (MT), observadas as demais deliberações 

contidas no referido decisum, que segue vinculado, complementando e 

instruindo a presente.

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

Processo Número: 1000586-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de sua representante processual, acerca do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14241071, que designou Audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

04/09/2018, às 16h00min (MT), devendo ser observadas as demais 

deliberações do referido decisum, que segue vinculado, complementando 

e instruindo a presente.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000497-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARTINI FERNANDES (AUTOR)

ENIO MARTINI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDIA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTES, por meio de sua patrona constituída no feito, do inteiro 

teor do r. Despacho ID 14252699, que designou Audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 04/09/2018, às 16h30min (MT), observadas as 

demais deliberações do referido decisum que segue vinculado à presente, 

instruindo-a e complementado-a.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO VILELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do r. Despacho 

ID 13871160, que designou Audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 

08/08/2018, às 15h30min (MT), devendo ser observadas as demais 

deliberações constantes do referido decisum, que segue vinculado à 

presente, instruindo-a e complementando-a.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6664 Nr: 676-97.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES s/a em 

face de LUIZ CARLOS CAPPELARI, todos qualificados no encarte 

processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida 

ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 234.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 1549-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em manifestação do acordo apresentado por JOSÉ RENATO DE MORAES 

e pelo réu VANDIR RIBEIRO DA SILVA (fls. 53/55) foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação e a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 53/55), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 53/55), 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, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 3337-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Gomes Filha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ferreira Meneses

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução de alimentos ajuizada por PATRICIA GOMES FILHA, 

representada por sua genitora, em face de GILBERTO FERREIRA 

MENESES, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 49/50), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato 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), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Diante do decurso natural do prazo para o adimplemento da 

obrigação, ABRA-SE vista dos autos a exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste a respeito, sob pena de extinção do processo em 

razão da composição firmada.

 3 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93539 Nr: 2795-45.2014.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVGM, BGM, Patricia Gomes Filha, BGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ferreira Meneses

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução de alimentos ajuizada por PATRICIA GOMES FILHA, 

representada por sua genitora, em face de GILBERTO FERREIRA 

MENESES, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 49/50), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato 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), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Diante do decurso natural do prazo para o adimplemento da 

obrigação, ABRA-SE vista dos autos a exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste a respeito, sob pena de extinção do processo em 

razão da composição firmada.

 3 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110468 Nr: 2703-96.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TB, Karyne Bernardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmo Antônio Ferreira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 52).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.
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Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 1998-40.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique S Vigo - 

OAB:11751/MS

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DOP 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de LILIANE RM e PEGORARO 

COMÉRCIO – Me e LILIANE REGINA MILKEWICZ ERCICO, todos qualificados 

no encarte processual, visando à satisfação do débito descrito na 

certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 32).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105201 Nr: 5320-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 FINALIDADE: A intimação do advogado da parte executada, para que no 

prazo de 05(cinco) dias dias, se manifeste, caso queira, acerca da 

alegação de fraude a execução, conforme R Despacho a segur transcrito:

 1 – Considerando a manifestação de fls. 124/131, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste, caso queira, 

acerca da alegação de fraude à execução formulada pelo exequente.

 2 – Além disso, com fundamento no art. 792, §4º do CPC, INTIMEM-SE os 

adquirentes dos imóveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam 

apresentar, caso queiram, embargos de terceiros, sob pena de preclusão.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 2775-25.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gasparina Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 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 

fl. 181 e 183.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 185).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

185).

 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.

 DEFERE-SE a expedição de alvará na forma requerida, observando-se as 

contas indicadas (fl.185).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85060 Nr: 3897-73.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 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 

fl. 149.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 151).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

151).

 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.

 DEFERE-SE a expedição de alvará na forma requerida, observando-se as 

contas indicadas (fl.151).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96049 Nr: 4573-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Eliza Vieira Rosa - 

OAB:38146/GO

 Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ÁGUA BOA Ltda em desfavor de 

PATRATINS TRANSPORTE E TURISMO Ltda - Me.

 Em análise detida dos presentes autos, nota-se que após devidamente 

intimado para dar prosseguimento no feito à fl. 140, a parte autora nada 

manifestou (fl. 141), abandonando a causa.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 
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simples e que pode novamente ser proposta. Veja-se que a parte não 

manifestou interesse no prosseguimento no feito, malgrado tenha sido 

devidamente intimada, sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir 

a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105201 Nr: 5320-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Considerando a manifestação de fls. 124/131, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste, caso queira, 

acerca da alegação de fraude à execução formulada pelo exequente.

 2 – Além disso, com fundamento no art. 792, §4º do CPC, INTIMEM-SE os 

adquirentes dos imóveis para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam 

apresentar, caso queiram, embargos de terceiros, sob pena de preclusão.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 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: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 1 – CUMPRA-SE a decisão anteriormente prolatada (fl. 342).

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107983 Nr: 1293-03.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenicia Flavia Ferreira Teixeira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15689-A

 2. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357, NCPC.

 3. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 16 (DEZESSEIS) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

15H30MIN (MT).

 DEFIRO o pleito ministerial de fls. 235/236, para determinar a realização de 

estudo psicossocial na residência da requerida, cujo laudo deverá ser 

juntado ao processo no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública e Ministério Público, com 

espeque na regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114383 Nr: 4996-39.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LUIZ DARIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Certifico que, em cumprimento ao determinado no R. Despacho de fls 89, 

desentranhei nesta data, a petição e documentos de fls 82/88, a qual ser 

devidamente encaminhada ao Procurador que subscreveu a mencionada 

petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16918 Nr: 67-75.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 4º, caput, parágrafo primeiro e art. 10º, I da 

Lei n. 13.340/2016 , DETERMINA-SE a suspensão do feito até o dia 

27/12/2018.

 2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste quanto ao eventual adimplemento ou 

parcelamento da dívida, visando ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84477 Nr: 3317-43.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoniro Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 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 dos depósitos noticiado 

às fl. 198 e 200 .

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 203).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

203).

 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.

 DEFERE-SE a expedição de alvará na forma requerida, observando-se as 

contas indicadas (fl.203).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85617 Nr: 132-60.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lício Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 92, considerando 

o esgotamento das vias de citação pessoal do executado.

2. Expeça-se edital de citação do executado, com prazo de 20 (vinte) dias, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

3. Esgotado o prazo sem manifestação da parte demandada, certifique-se.

 4. Com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial 

dos executados a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83113 Nr: 1956-88.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercilia Guilherme Rodrigues Quevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 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 

fl. 222.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 224).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

224).

 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.

 DEFERE-SE a expedição do alvará na forma solicitada à fl. 224.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4115 Nr: 265-25.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a ausência de bens penhoráveis, DEFERE-SE o pedido 

de suspensão na forma requerida pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o 

processo ser remetido ao arquivo provisório durante o transcurso desse 

prazo.

 2 – ABRA-SE vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 

Nacional a fim de tomar conhecimento desta decisão, bem como para que 

possa indicar bens passíveis de penhora visando à satisfação do débito.

 3 – Decorrido o prazo descrito no item “1” sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, este Juízo DETERMINA o arquivamento do processo 

(art. 40, §2º da LEF), ressalvado a possibilidade de desarquivamento (art. 

40, § 3º da LEF).

 4 – Sendo arquivado o processo na forma do item “3”, DETERMINA-SE a 

anotação no sistema “Apolo” o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

devendo ser iniciado da data em que houver efetivamente o arquivamento 

do feito, em consonância com a Súmula 314 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça.

5 – Em seguida, escoado o prazo descrito no item “4”, ABRAM-SE vista 

dos autos à Estado de Mato Grosso a fim de que manifeste acerca de 

eventual ocorrência de prescrição (art. 40, §4º da Lei n. 6.830/80), salvo 

se o montante do débito for inferior a 15 UPF, nos termos do art. 1º, §1º do 

Provimento n. 13/2013/CGJ-MT.

 6 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92017 Nr: 1562-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Kelly Regina Leite Gnutzmann - 

OAB:19.383-0/MT

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92018 Nr: 1563-95.2014.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilia Araujo Godinho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Leite 

Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 

12126-B

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.
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4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84529 Nr: 3369-39.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 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 

às fls. 202 e 204.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 206).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

206).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83483 Nr: 2320-60.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Caruzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9879/MT, 

Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Ante o cumprimento voluntário da obrigação consignada na sentença 

à fl. 168, que foi noticiada pelo requerido (fl. 175), bem como pelo autor (fl. 

170 e 173), PROMOVA-SE a transferência do numerário na conta indicada 

à fl. 170 e 173.

 2 – Considerando o trânsito em julgado da sentença (fl. 168) e tendo 

havido o adimplemento voluntário da obrigação, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104816 Nr: 5139-62.2015.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Calcário Vale do Araguaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S Industria e Comercio de Alimentos Ltda, 

Três Passos Comercio e Distribuidora de Gêneros Alimenticios Ltda., Neldo 

Egon Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Flaviano L. Ribeiro 

Moura Filho - OAB:

 Em manifestação do acordo apresentado por CALCÁRIO VALE DO 

ARAGUAIA S/A e pelos réus RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., TRÊS 

PASSOS COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. e 

NELDO EGON (fls. 103/105) foi noticiada a composição extrajudicial 

acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação e a extinção 

do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 103/105), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 103/105), 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, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 4451-03.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osimar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicações de São Paulo S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:24.214/DF

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107463 Nr: 1035-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta. Veja-se que a parte não 

manifestou interesse no prosseguimento no feito, malgrado tenha sido 

devidamente intimada, sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir 

a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.
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Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92211 Nr: 1731-97.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naelço dos Santos Salazar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Trata-se de ação de procedimento sumário proposta por NAELÇO DOS 

SANTOS SALAZAR em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

 Em análise detida dos presentes autos, nota-se que após devidamente 

intimado para dar prosseguimento no feito à fl. 148 a parte autora nada 

manifestou (fl. 149), abandonando a causa.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta. Veja-se que a parte não 

manifestou interesse no prosseguimento no feito, malgrado tenha sido 

devidamente intimada, sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir 

a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO a presente demanda em razão 

do abandono da ação e da ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

DETERMINA a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 2915-59.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necivaldo Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114386 Nr: 4999-91.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei A. Silva, Vanderlei Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 1 – Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização da 

parte devedora, razão pela qual este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 19.

 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas buscas possíveis de forma 

razoável e, mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada.

 Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1086 Nr: 654-78.1999.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Irineu Maldaner, Anselmo Maldaner, Sibila 

Maldaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Rodrigues - 

OAB:OAB/GO5309, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739

 1 – Com fundamento no art. 4º, caput, parágrafo primeiro e art. 10º, I da 

Lei n. 13.340/2016 , DETERMINA-SE a suspensão do feito até o dia 

27/12/2018.

 2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste quanto ao eventual adimplemento ou 

parcelamento da dívida, visando ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001415-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CEZAR NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1001415-62.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a 

demanda de natureza previdenciária ajuizada por APARECIDA CEZAR 

NETO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Despachada a inicial, foi determinada a 

citação do réu que, por sua vez, não apresentou contestação no prazo 

legal (Id n. 12012743). Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Em que pese à certidão acostada no evento n. 

12012743 noticiando que o réu não apresentou contestação, descabe 
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reputa-se que à aplicação no caso em tela os efeitos advindos da revelia, 

tendo em vista que a natureza da demanda, que visa o acertamento do 

direito que poderá culminar no dispêndio de verba pública, se trata de 

direito indisponível, conforme o art. 345, inciso II do Código de Processo 

Civil. Apesar disso, DECRETA-SE a revelia do réu, mas os efeitos 

estatuídos no art. 344 não serão aplicados no caso em destaque, tendo 

em vista que a demanda versa sobre direitos indisponíveis, conforme o 

dispositivo acima. Ademais, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, devendo 

ser demonstrado o seguinte aspecto: A) a comprovação da atividade rural 

no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao 

número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. 

ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão 

de fato descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a 

comprovação do exercício de atividade rural. Diante da natureza da 

demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de junho de 2018 às 16h20min (MT). Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. 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). 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. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 20 de abril de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010160-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010160-43.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTER DA 

SILVA MANSO GOMES Não tendo ocorrido oposição ao bloqueio 

eletrônico de valores, converto o bloqueio em penhora e, por conseguinte, 

procedo à liberação dos valores excedentes bloqueados. Segue, anexo, a 

minuta de transferência. Proceda a Secretaria ao necessário para a 

vinculação de tais valores aos presentes autos e, após, venham-me 

conclusos para a expedição de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010160-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010160-43.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTER DA 

SILVA MANSO GOMES Não tendo ocorrido oposição ao bloqueio 

eletrônico de valores, converto o bloqueio em penhora e, por conseguinte, 

procedo à liberação dos valores excedentes bloqueados. Segue, anexo, a 

minuta de transferência. Proceda a Secretaria ao necessário para a 

vinculação de tais valores aos presentes autos e, após, venham-me 

conclusos para a expedição de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DE RE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente, 

bem como da advogada da promovida, do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-33.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-33.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE DA SILVA COMERCIO - ME Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010213-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010213-92.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIA 

HELENA MONTEIRO DE JESUS Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013324-21.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013324-21.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIENE 

EVANGELISTA GONCALVES Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001014-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA Na ulterior petição colacionada ao 

feito, o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores 

vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa 

do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010314-32.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA FERREIRA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010314-32.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ARMINDA 

FERREIRA DA LUZ Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 
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procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASSIA PEREIRA CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000595-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FABIANA CASSIA PEREIRA CAMARA Na ulterior petição colacionada ao 

feito, o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores 

vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa 

do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES PATROCINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000852-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINA 

ALVES PATROCINIO Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FERREIRA RIBEIRO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000521-86.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JUSCELIO 

FERREIRA RIBEIRO DA LUZ Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 
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reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001422-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IONE 

PEREIRA DA SILVA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001346-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GERALDINA PEREIRA NUNES Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA THAIS GUERRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001696-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TANIA 

THAIS GUERRA FERREIRA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 
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tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001365-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO ALMEIDA SOUSA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-47.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010259-47.2015.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

MENDES DA SILVA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010008-63.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LIMA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 8010008-63.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: IVAN 

LIMA PINHEIRO Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000820-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONES CAPITANIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000820-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: F F DOS 

SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO RIBEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000981-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROMOALDO RIBEIRO MOTA Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000960-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLE RIBEIRO COSTA RORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000960-63.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

NATIELLE RIBEIRO COSTA RORATO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de 

urgência, ajuizada por NATIELLE RIBEIRO COSTA RORATO, em face do 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT. Segundo relatos da inicial, a autora 

encontra-se na sétima semana de gestação, sendo diagnosticada com 

SAAF (exames autoimunes alterados) e com dois abortos espontâneos 

registrados anteriormente, necessitando, para um desenvolvimento normal 

da gestação, promover o uso diário de 01 (uma) ampola de Enoxaparina 

40mg até 24 horas antes do parto e por mais 15 dias após (sic relatório 

médico constante do id nº 14262653). Seguiu a narrativa no sentido de 

que, embora pleiteado o fornecimento do medicamento junto Executivo 

Municipal, obteve negativa de atendimento sob a justificativa de que o 

medicamento não tem, junto à Anvisa, indicação para a patologia da 

assistida. Instado a manifestar-se, o NAT – Núcleo de Apoio Técnico, 

atestou que o fármaco em questão foi submetido a avaliação pela 

CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, 

sendo recomendada a incorporação ao SUS, no entanto, até o momento 

não houve publicação do Ministério da Saúde referente ao Protocolo 

Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da referida patologia. Vieram-me os 

autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, cumpre 

analisar o pleito antecipatório declinado na inicial. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 
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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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Com efeito, embora conste do relatório do 

NAT – Núcleo de Apoio Técnico, a ausência de publicação do Ministério da 

Saúde, referente ao Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da 

referida patologia, factível que já houvera recomendação preliminar 

favorável à respectiva incorporação do fármaco no SUS (sic parecer 

técnico farmacêutico expedido pelo NAT, constante do id nº 14386760). 

Ainda que assim não fosse, há expressa recomendação médica de uso 

contínuo pela autora do referido fármaco, na dosagem requerida, uma vez 

ao dia até 24 horas antes do parto e mais 15 dias após o parto (sic 

relatório médico constante do id nº 14262653). Além disso, no caso dos 

autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão 

da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente 

conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do 

receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro 

provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A 

decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar 

fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova 

referida encontra-se patente. Não se pode confundir a prova da 

existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do 

fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de 

fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos 

autos. Com efeito, trata-se de medida necessária para a manutenção da 

saúde da autora e bom desenvolvimento de sua gestação, 

configurando-se em medida que não pode ser postergada ao exame final 

da lide, sob pena de se impor ao mesmo situação de insustentável 

degradação, fator que, ressalte-se, afasta a irreversibilidade do 

provimento, mormente quando a antecipação pretendida tem caráter de 

proteção à saúde, que tem como pano de fundo o direito à vida, este que 

se sobrepõe a qualquer outro bem em qualquer escala de valores. 

Somadas a essas circunstâncias o fato de ser obrigação do Estado 

promover políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças 

e de outros agravos à saúde de seus súditos (art. 196, CR), não sendo 

aceitável admitir que o interesse econômico daquele seja imposto ao direito 

à saúde destes, o que torna injustificável que o paciente permaneça 

aguardando medidas burocráticas para que seja submetido a 

procedimento e tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, 

sobretudo quando este, por sua vez, em análise preliminar, não tem 

condições de custear com recursos próprios, as despesas relativas à sua 

situação. Outrossim, conforme se pronunciou a Corte de Justiça deste 

Estado em decisão proferida no reexame necessário n.º 79290/2011, do 

qual foi relator a eminente desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak: 

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, 

sobretudo no fornecimento de medicamentos e tratamento médico 

hospitalar, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência”. (Fonte: sítio www.tjmt.jus.br). Sobre o assunto, a 

jurisprudência assim já se posicionou: Cabe ao Estado fornecer os 

medicamentos para o tratamento de pessoa acometida de ansiedade 

generalizada de difícil reparação. Aqui, esperar não é saber (Vandré), o 

que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. 

Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para 

o cumprimento da ordem judicial. Recurso parcialmente provido. AI, 

121962/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 08/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013. 

Em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial, verifica-se 

que cabe ao Estado de Mato Grosso providenciar o fornecimento do 

tratamento indicado na peça vestibular ao substituído, por consistir em 

obrigação decorrente dos preceitos ínsitos da Carta Magna garantir ao 

necessitado o tratamento mais adequado e eficaz ao combate da doença 

que o acomete, e porque a vida do paciente é o bem maior, que não pode 

ser suprimido por um suposto interesse público, razões suficientes para o 

deferimento da medida postulada, nesta fase inicial do procedimento. 

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade 

do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a 

concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. Ante o exposto, defiro a tutela específica de 

urgência determinando que o requerido providencie imediatamente e sem 

futuras interrupções, a disponibilização à autora Sra. NATIELLE RIBEIRO 

COSTA RORATO, do fármaco Enoxaparina 40MG, conforme prescrição 

médica constante do id nº nº 14262653, durante o tempo necessário ao 

restabelecimento e manutenção de sua saúde, bem como de sua 

gestação. No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 
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independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010206-32.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DE FREITAS PEDROZA (EXECUTADO)

WALDEMAR DE FREITAS PEDROSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010206-32.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ATAIDES 

FRANCISCO DOS SANTOS Deixo de receber o recurso inominado 

colacionado ao ID 13966697, eis que ausente a hipótese o artigo 41 da Lei 

n.º 9.099/95, já que o provimento recorrido não se trata de sentença. 

Cumpram-se as decisões anteriores. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001874-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, 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. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. 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, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001469-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. 

Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as suas 

contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou sem as razões, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIS FASOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001876-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RENATO 

LUIS FASOLO Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas (ou 

certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 26 de 

julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001803-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN 

RODRIGUES SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAZUREKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001744-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RICARDO MAZUREKI Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000811-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMIANO DE PAULA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000811-04.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: FIRMIANO 

DE PAULA SALES Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas 

(ou certificada a sua isenção), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

da Lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que 

dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o 

prazo, com ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FRANCISCA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000041-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SILVIA FRANCISCA 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Afigura-se pertinente registrar que este processo envolve pedido de 

fornecimento de medicamento não contemplado pelo SUS, sendo de rigor a 

suspensão de sua tramitação (Tema 106), conforme determinado no 

Recursos Extraordinários 566.471 e 657.718. O ministro Benedito 

Gonçalves esclareceu que: “apesar de o artigo 1.037, inciso II, do Código 

de Processo Civil de 2015 determinar a suspensão de processos 

pendentes após a afetação dos recursos repetitivos, o próprio normativo, 

em seus artigos 314 e 982, estabelece que o magistrado de primeira ou de 

segunda instância deve apreciar pedidos de tutela de urgência.” Portanto, 
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verifica-se que a decisão do referido Recurso Especial refletirá 

diretamente no objeto da presente ação. Assim, a fim de que seja 

observada a sistemática da repercussão geral, determino a suspensão da 

presente ação até decisão dos Recursos Extraordinários 566.471 e 

657.718, que discutem o fornecimento de remédios de alto custo não 

disponíveis em lista do SUS e de medicamentos não registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tendo notícia do julgamento, a 

escrivania deverá intimar as partes para dar andamento no processo em 

até 10 (dez) dias, sob pena de não tomada ações positivas ser 

caracterizado a perda do interesse de agir e consequente arquivamento 

do processo. Que a escrivania tome providencias para que os presentes 

autos digitais aguardem no escaninho específico com a respectiva 

marcação do sistema atinente aos feitos suspensos. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FERRAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002016-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IRINEU FERRAZ DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRINEU 

FERRAZ DE LIMA em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante de plano pós-pago da 

empresa Reclamada e vinha pagando mensalmente suas faturas na média 

de R$ 105,62 (cento e cinco reais e sessenta e dois centavos). Aduz que 

na data de 01 de Janeiro de 2017, recebeu uma fatura que exorbitava seu 

padrão médio de consumo no valor de R$ 948,88 (novecentos e quarenta 

e oito reais e oitenta e oito centavos), asseverando ainda que não 

corresponde com sua média de gastos, motivando a propositura da 

presente ação. No mérito, a empresa reclamada aduz pela regularidade da 

cobrança, uma vez que a cobrança deriva da utilização dos serviços não 

abrangidos pelo plano do Autor e por serviços de terceiros por ele 

contratados, pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança 

indevida de valores – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com longo histórico de 

utilização comprovando a contratação de serviços de terceiro que não 

contemplam o plano telefônico do autor, cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em cobrança excessiva. Ademais, levando em consideração 

o descumprimento contratual do autor em não arcar com o pagamento dos 

demais serviços utilizados, necessário o reconhecimento de legalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Nesse sentido, 

tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONVENIO ENTRE SINDICATO SERVIDORES PODER JUDICIÁRIO 

E EMPRESA TELEFONIA - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA 

SERVIDORA - EXCEDENTE DE 200 MINUTOS RESPONSABILIDADE DA 

SERVIDORA - DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTE - PRELIMINARES 

DE ILEGITIMIDADE PARTE E IMPOSSIBILIDADE PEDIDO COM MERITO SE 

MISTURA - SENTENÇA REFORMADA. Ausente prova de que a empresa de 

telefonia teria descumprido qualquer cláusula do contrato de adesão 

estabelecido com o SINJUSMAT e aderido pela reclamante, não há que se 

falar em danos morais e materiais, em especial, quando há no contrato, 

clausula de responsabilidade pelos minutos utilizados acima dos duzentos 

minutos contratados. (RI 3804/2008, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA 

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/08/2008, Publicado no 

DJE 21/08/2008)” Outrossim, importante dar relevo para o fato que o autor 

não impugnou a contestação apresentada, momento que tinha para 

contrapor as alegações da parte reclamada e comprovar a irregularidade 

das cobranças, bem como a inclusão indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito, razão pela qual a improcedência de todos os 

pedidos é medida de rigor a ser impor na presente situação. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte 

Reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de Julho de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

FABIO RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001432-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VICENTE RUBIN REQUERIDO: 

FABIO RIBEIRO BORGES, RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS 
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LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento 

antecipado da lide. Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

aventada pela defesa, uma vez que toda a tratativa, bem como demais 

documentos colacionados pela parte Reclamante envolve o nome de 

ambos os Reclamados. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do 

mérito. Compulsando os autos verifica-se que da avença de compra e 

venda do veículo, a parte reclamante cumpriu todas as suas obrigações, 

entregando o veículo objeto da controvérsia como parte do pagamento 

para aquisição de novo veículo, bem como a respectiva documentação, 

conforme atesta documentação pertinente. Compete ao Reclamado 

providenciar nova documentação, seja perante o órgão de trânsito ou pela 

via judicial impugnando eventual ato coator da autoridade administrativa de 

trânsito ou ação de usucapião, conforme o caso. Portanto, o Reclamante 

não praticou qualquer ato ilícito, sendo de rigor a procedência parcial dos 

pedidos, uma vez que os Reclamados não lograram êxito em apresentar 

fatos modificativos ou extintivos dos direitos do autor, conforme determina 

o art. 373, inciso II do NCPC. Neste sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

firmou entendimento: (GRIFO) “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso 

Inominado:0504925-74.2015.8.11.0001 Classe CNJ:460Origem:Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT Recorrente(s):Antônio Soares 

Gomes Recorrido(s):Departamento Estadual de Trânsito Estado de Mato 

Grosso Município de Cuiabá Zaqueu Soares Gomes Juiz Relator: Edson 

Dias Reis Data do Julgamento:25.06.2018 EMENTA RECURSO INOMINADO. 

FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE DÉBITOS 

FISCAIS DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO 

OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 134 DO CTB. 

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO. O Superior 

Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a norma do artigo 

134 do CTN se refere apenas a multas, razão pela qual não pode ter seu 

âmbito de aplicação alargado para abarcar caso de responsabilidade por 

tributos. Alienado o veículo, a responsabilidade pelos débitos fiscais é 

transmitida ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido 

comunicada ao órgão estadual de trânsito. Se restou incontroversa a 

alienação de veículo ao Requerente Zaqueu Soares Gomes, o Autor faz 

jus à anulação dos débitos fiscais em seu nome, vinculados ao veículo 

posteriormente a sua venda. No caso, a parte autora comprovou que os 

débitos lançados em seu próprio nome são referentes a IPVA dos anos de 

2013, 2014 e 2015, e a Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório dos 

anos de 2011 a 2015, portanto, posteriores à venda do veículo. EDSON 

DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no 

DJE 27/06/2018).” No tocante ao dano moral, entendo que não merece 

guarida, uma vez que o autor não comprovou que tenha sofrido abalos 

emocionais aptos o suficiente a fim de amparar tal pretensão. Tal ônus lhe 

pertence, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; Portanto, não caracterizam necessário abalo moral indenizável. 

São dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem 

implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri 

Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a mais, esses 

dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico. Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado 

com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer 

problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação 

relatada nos autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser 

alcançado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) O dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como, o Reclamante não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DO DANO MATERIAL No que pertine ao dano material, entendo que 

merece parcial procedência. Isto porque restou devidamente demonstrado 

nos autos que por culpa exclusiva dos Reclamados em não proceder com 

a transferência do veículo em comento para seu nome, gerou prejuízos 

financeiros a parte reclamante, que necessitou efetuar o pagamento dos 

débitos oriundos do veículo em comento. Todavia, no que tange aos 

demais gastos informados pelo Reclamante para contratação de 

profissional para ingresso neste juízo, entendo que não merece amparo, 

uma vez que no sistema do Juizado Especial Cível é mera faculdade da 

parte a contratação para esse fim. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO 

ENTRE VEÍCULOS - PERDA TOTAL DE VEÍCULO - COMPROVADA - 

COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA 

- INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE 

ADVOGADO - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE 

FRETE - NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.1- Comprovada a perda total do veículo, o 

recorrente faz jus à diferença verificada entre o valor de avaliação do 

veículo à época do sinistro e o valor efetivamente recebido.2- Descabe a 

condenação ao ressarcimento da despesa para contratação de advogado 

para apresentação de contestação, pois no sistema do Juizado Especial 

Cível é facultada à parte a contratação para esse fim.3- Indeferido o 

pedido de indenização por danos materiais para contratação de frete, pois 

não evidenciado o nexo causal entre o suposto prejuízo e o sinistro 

noticiado nos autos. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/02/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)” DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, com fulcro no art.487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS propostas pela parte reclamante, com a extinção do processo 

com resolução do mérito para o fim de: A) CONDENAR os Reclamados em 

obrigação de fazer, para o fim de providenciarem a respectiva 

transferência do veículo em comento para seu nome, independentemente 

de óbices burocráticos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) e sem prejuízo de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR os Reclamados ao pagamento da quantia 

de R$ 6.153,00 (seis mil cento e cinquenta e três reais) a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo 

prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 

405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de 

Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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1000472-11.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: ADELINO APARECIDO 

FERREIRA NETO EXECUTADO: EDUARDO ROBERTO SCHERER - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou 

nos autos informando que recebeu a totalidade do débito, requerendo 

assim o arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 10 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001389-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NAELCO DOS SANTOS 

SALAZAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por NAELCO DOS 

SANTOS SALAZAR em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, 

apresentando uma defesa absolutamente genérica e não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 
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técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante NAELCO 

DOS SANTOS SALAZAR no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 18 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000596-91.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES MATOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MARIA 

APARECIDA RODRIGUES MATOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida 

e que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, 

pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao serviço 

contratado. Aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 
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NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante MARIA APARECIDA RODRIGUES MATOS no valor de R$ 3.000 

(três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de julho de 

2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000608-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTIEN KELLI DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por CRISTIEN KELLI DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 
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caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, apresentando uma defesa 

absolutamente genérica e não cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante CRISTIEN KELLI DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de julho de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000607-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por SILVANIA PEIXOTO 

DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MARIA 

APARECIDA RODRIGUES MATOS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-67.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL THOMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KREWER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010333-67.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS DANIEL THOMA 

EXECUTADO: KREWER & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Não tendo a parte 

exequente impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo 

sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se inerte e não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado, conforme atesta certidão de id 13835540. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à extinção 

do processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, nos 

casos de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001194-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO MARMET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001194-79.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE RENATO DE MORAES 

EXECUTADO: INACIO MARMET Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 13157983. Assim, 

desnecessária a anuência da parte executada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 13157983 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 18 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000597-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA MARIA LUCAS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Trata-te de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ANA MARIA LUCAS em face de ITAU UNIBANCO 

S/A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que vem sofrendo 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário por ordem da 

empresa reclamada, uma vez que não efetuou qualquer empréstimo no 

valor contratado, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato de empréstimos 

devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, 

VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos 

autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do 

débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 
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artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada efetuou descontos indevidos 

no benefício previdenciário da parte autora, sem qualquer autorização, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no tocante 

ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta 

da reclamada causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que o desconto mensal 

realizados em seu benefício previdenciário em razão de dívida 

desconhecida supera os limites do mero aborrecimento. Em situação 

análoga, alguns tribunais pátrios vem firmando o seguinte entendimento, a 

exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA 

INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de 

autorização contratual para a realização dos descontos, acrescida do fato 

de a dedução ter subtraído todo o salário da conta bancária da autora, 

configuram conduta ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os 

quais merecem a devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: 

Alberto Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 29/05/2015)” Destarte, levando-se em conta 

o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da parte 

autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não vislumbro no presente caso, vez que a empresa ré não adotou as 

cautelas necessárias para evitar ocorrência de fraude em suas 

operações bancárias, sem observar os deveres mínimos de cuidado ao 

checar as assinaturas nos documentos apresentados para abertura dos 

empréstimos em nome da parte autora. Assim, com base nos documentos 

e informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

19,00 (dezenove reais) que foram descontados mensalmente e 

indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual deverão ser 

devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ITAU UNIBANCO S/A. a restituir o valor de R$ 19,00 (dezenove reais) de 

todos os meses que houve a cobrança indevida, em dobro, corrigida 

monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) e pelo 

INPC desde a citação (404 e 405 CC); B) CONDENAR a empresa 

Reclamada ITAU UNIBANCO S/A, a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ANA MARIA LUCAS no valor de R$ 7.000 (sete 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de Julho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000401-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALDO SOARES FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ELO SERVICOS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Assim, a ré arguiu 

preliminares em sua defesa, de modo que passo a apreciá-las. Sustenta 

pela ilegitimidade passiva, uma vez que a falha na prestação dos serviços 

deve ser imputada ao banco que emitiu o cartão de débito. A preliminar em 

comento, a toda evidência, não prospera, pois integra a cadeia de relação 

de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao 

consumidor, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do 

CDC.2 Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: 

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA - PAGAMENTO COM CARTÃO 

DE DÉBITO RECUSADO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO 

DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há ilegitimidade 

passiva da bandeira do cartão de crédito, pois integra a cadeia de relação 

de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados à 

consumidora, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do 

CDC.2- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, de modo 

que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, decorrente dos 

fatos alegados na inicial, conduta que enseja a reparação por danos 

morais e materiais. 3- É desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, 

sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- No tocante aos danos materiais, a 

parte recorrida faz jus devolução em dobro relativo ao valor debitado 

indevidamente em duplicidade na sua conta bancária. 6- Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)” Afastada a preliminar, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO proposta 

por ALDO SOARES PEREIRA JUNIOR em face de ELO SERVIÇOS S.A. 

(CARTÃO ELO), onde a parte autora narra, em síntese, que tentou realizar 

uma compra utilizando seu cartão de débito em um estabelecimento 

comercial e teve seu pagamento recusado pelo sistema da reclamada. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 304 de 705



Aduz que após o ocorrido, notou que havia sido descontado o valor 

referente à compra. Assim, procurou a empresa reclamada solicitando o 

estorno, sem lograr êxito, razão pela qual pugna pela restituição em dobro 

dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a empresa 

reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, bem como pela 

inocorrência da repetição de indébito, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em 

torno do descontentamento do autor quando da operação errônea de seu 

cartão de débito para fins de efetuar pagamento de compras em 

estabelecimento comercial. Entretanto, verifico que o autor não logrou 

êxito em comprovar o aludido, uma vez que a documentação carreada aos 

autos aponta para outro norte, qual seja, que houve a devida prestação de 

serviços pela empresa reclamada. Tal ônus lhe pertence, nos termos do 

art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, importante 

salientar que para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus 

da prova, deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito 

não é absoluto em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual nego a 

inversão do ônus da prova, uma vez que a versão apresentada é 

inverossímil e os documentos carreados aos autos são insuficientes a fim 

de comprovar o aludido. Nesse sentido: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - 

CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” No tocante ao dano moral, entendo que 

este também não restou demonstrado; no caso ora em análise não restou 

demonstrado qualquer repercussão externa devido ao acontecimento. 

Portanto, não caracterizam necessário abalo moral indenizável. São 

dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem 

implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri 

Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca da 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a mais, esses 

dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico. Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado 

com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer 

problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação 

relatada nos autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser 

alcançado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) O dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como, o Reclamante não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

DO DANO MATERIAL No que pertine ao dano material, da mesma forma e 

sob os mesmos fundamentos não vislumbro a ocorrência, uma vez que 

restou devidamente comprovado nos autos que houve a perfeita 

prestação de serviços da empresa reclamada. Nesse sentido, tem 

orientado nossa Egrégia Turma Recursal Cível: “E M E N T ARECURSO 

INOMINADO. CARTÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE 

PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. DANO 

MORAL PLEITEADO PELA NÃO AUTORIZAÇÃO DE REALIZAR OPERAÇÃO 

DE DÉBITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.A simples falha 

no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de 

compras em estabelecimento comercial por meio de cartão de 

crédito/débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano 

moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências a 

indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou 

personalidade.Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido 

inicial. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 14/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)” Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que o autor 

não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, 

tampouco que tenha sofrido danos morais em decorrência desses fatos, 

sendo, portanto, a improcedência da ação medida de rigor a ser imposta 

na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS propostas na inicial, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 18 de Julho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000685-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TATIANE DOS SANTOS 

BONORA BOLZAN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por TATIANE DOS 

SANTOS BONORA BOLZAN em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada 

prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 
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na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as 

telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não são referentes a cidade 

de Água Boa-MT e sim pertencentes ao município de "Nova Iguaçu-RJ", 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 
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pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante TATIANE 

DOS SANTOS BONORA BOLZAN no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte 

autora e manter o plano inicialmente contratado. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000670-48.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LOURIMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por LOURIMAR DOS 

SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 
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causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante REQUERENTE: LOURIMAR DOS SANTOS no valor de R$ 3.000 

(três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a 

parte reclamada proceder com o cancelamento do plano pós-pago da 

parte autora e manutenção de seu número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 

2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000494-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: GABRIELLA SOARES DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por GABRIELLA 

SOARES DE ARAUJO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 
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descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante GABRIELLA SOARES DE ARAUJO no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano pós-pago da 

parte autora e manutenção de seu número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 

2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000674-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JUREMA MILKEWICZ ERCICO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

eliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por JUREMA 

MILKEWICZ ERCICO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não são referentes ao município de Água Boa-MT e sim de 

"Belo Horizonte-MG", ao contrário do amplamente propagado por meio de 

suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o registro 

de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a 

qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 
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reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JUREMA 

MILKEWICZ ERCICO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte reclamada proceder 

com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte autora. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 

2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000671-33.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SHIRLEY ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por SHIRLEY ROSA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 
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mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as 

telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam que no município 

somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante REQUERENTE: SHIRLEY ROSA DA SILVA no valor de R$ 

3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a 

parte reclamada proceder com o cancelamento do plano pós-pago da 

parte autora e manutenção de seu número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de julho de 

2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-55.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-55.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA EXECUTADO: SUELY FERNANDES DE CARVALHO 

Vistos, etc. Não tendo a parte exequente impulsionado o processo quando 

necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, fora 

determinada a sua intimação pessoal, nos moldes do que exige o artigo 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Mesmo após a intimação 

pessoal, a parte não se manifestou, estando o feito sobrestado 
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unicamente em razão da inércia do interessado. Portanto, vemos que o 

abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, nos casos 

de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-39.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILTON ALVES FROTA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010169-39.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: EDILTON ALVES FROTA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: GILMAR MACHADO BONMANN Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, fora determinada a 

sua intimação pessoal, nos moldes do que exige o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Mesmo após a intimação pessoal, a parte não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

Insta ainda consignar que, nos casos de processos de execução, a 

jurisprudência pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a 

provocação da parte adversa para que seja declarado extinto o processo 

nos casos de abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM 

INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município 

apenas manifestou-se quatro meses após a intimação.3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. Agravo Regimental não 

provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 19 de julho de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-92.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIRA GALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010224-92.2012.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIANE LIRA GALLE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc 

Dispensado o relatório, conforme disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em razão de 

suposta omissão na sentença, asseverando que não manifestou acerca 

da individualização de valores referentes à taxa de abertura de crédito 

(TAC), Tributos e taxa de retorno (TR). Em que pese os argumentos 

expendidos pela Embargante, estes não prosperam e verifico ter o condão 

de rediscussão do mérito. Isto porque no provimento jurisdicional originário 

foi reconhecida a ilegalidade na cobrança das tarifas, conforme 

fundamentos já contidos na sentença proferida. Os presentes Embargos 

tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de apontar qualquer 

omissão na sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o 

mérito, qual seja alegada individualização de valores referentes à taxa de 

abertura de crédito (TAC), Tributos e taxa de retorno (TR)., sendo que o 

meio cabível seria o Recurso Inominado. Neste sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS 

MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 

1.026, §2º DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o 

vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração 

não deve ser acolhido. Hipótese em que os embargos opostos são 

manifestamente protelatórios, razão pela qual se aplica a regra do §2º do 

art. 1.026 do CPC. (TJMT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

467193520158110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017 - grifo nosso).” No voto do 

acórdão acima ementado o douto Magistrado relator destacou: “Portanto, 

no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o 

inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a 

sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos 

embargos de declaração. Desse modo, não vislumbro a existência do 

alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o 
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julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em 

Lei.” Outrossim, é imperioso salientar que a via de embargos declaratórios 

não constitui ferramenta adequada para solucionar inconformismo diante 

da decisão atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. Embargos conhecidos e rejeitados (ED 1154/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se a sentença da forma que fora lançada. Às 

providências necessárias. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 

24 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-44.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010244-44.2016.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTIANE FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: HELIO RIBEIRO DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL promovida por CRISTIANE FERREIRA BARBOSA em face de HELIO 

RIBEIRO DE SOUZA, onde a mesma alega, em síntese, ter sido vítima de 

agressões físicas e psicológicas perpetradas em seu ambiente de 

trabalho pelo seu ex-cunhado, ora promovido. Aduz que o mesmo a 

procura em seu ambiente de trabalho e passa a tecer comentários 

ofensivos e depreciativos sobre sua pessoa, bem como sua irmã, o que 

motivou a propositura da presente ação. Citado, o réu apresentou sua 

defesa, aduzindo, em apertada síntese, que a requerente não logrou êxito 

em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Por certo que as provas 

trazidas ao processo se destinam ao julgador, cabendo a ele sua 

avaliação, não estando obrigado a aderir às teses apresentadas pelas 

partes, podendo, pois, dentro do seu livre convencimento, valorá-las de 

acordo com o contexto da causa, da forma que lhe for mais adequada. 

Cediço que para a configuração do dano moral faz-se necessária a 

demonstração dos seguintes pressupostos: a) ação ou omissão do 

agente; b) ocorrência de dano; c) culpa e d) nexo de causalidade. Assim, 

da análise detida dos autos, tenho que não merecem prosperar as 

alegações da requerente de que sofreu danos morais em razão dos fatos 

narrados na inicial, isto porque os fatos ocorridos caracterizam, 

tão-somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica existente 

entre as partes, comuns e rotineiros na vida em sociedade. Ademais, 

importante dar relevo que a mera confecção de boletim de ocorrência não 

é suficiente a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o dano 

supostamente sofrido com o agente a quem imputa a responsabilidade. 

Portanto, na linha de compreensão de que o julgador é livre para analisar 

as provas trazidas aos autos, não há que se falar em qualquer ofensa ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, razão por que deve ser 

rejeitada qualquer possível alegação futura de cerceamento de defesa. 

Neste esteio, verifica-se que a requerente requer a indenização por danos 

morais decorrentes das condutas do seu ex-cunhado, ora requerido. Em 

vastas considerações, afirma que foi vítima de agressões físicas e 

psicológicas graves, em razão de atitudes e palavras ofensivas à sua 

dignidade humana perpetradas pelo seu ex-cunhado dentro do seu 

ambiente de trabalho e na frente de colegas de trabalho e clientes, que lhe 

causaram imenso sofrimento e depressão. Esclareça-se, em princípio, que 

dano moral é todo sofrimento decorrente de lesão a direitos de 

personalidade, cujo conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, 

sempre marcados por uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa 

em seu íntimo. Bem assim, consigne-se que a tutela da dignidade da 

pessoa humana é o fundamento máximo do ordenamento jurídico, 

protegido, inclusive, pela Carta Magna, cabendo, pois, a indenização por 

ofensas sofridas à honra – que é um dos atributos que compõem os 

direitos de personalidade, insculpidos na Constituição Federal. Por outro 

lado, ainda, vale ressaltar que a indenização por dano moral pressupõe a 

existência de ato ilícito, de forma que é imprescindível a comprovação 

deste para que se faça imperiosa a obrigação de reparar o dano, sendo 

indispensável a relação de causalidade entre a ação do agente e a lesão 

sofrida. Nessa premissa, pois, decorre que todo ser humano é titular do 

direito à honra, em qualquer situação, mormente nas relações de âmbito 

familiar. Todavia, importante registrar também que os dissabores 

enfrentados nos relacionamentos conjugais, ou entre ex-cônjuges (como 

é o caso dos autos), devem ser satisfatoriamente comprovados e 

sopesados. Em verdade, a melhor compreensão permite assentar que as 

alegações da requerente estão relacionadas com as vicissitudes 

existentes no seu relacionamento com o requerido e sua irmã, nesse 

particular, não há que se falar em ato ilícito hábil a ocasionar dano moral 

que seja passível de indenização. A propósito do tema, há de se 

consignar que tanto a melhor doutrina como a jurisprudência pátria vêm 

sedimentando o entendimento de que o dano moral suportado por alguém 

não se confunde com meros aborrecimentos do dia-a-dia, que não dão 

ensejo à indenização, pois se inserem nos transtornos passíveis de 

ocorrer na vida de qualquer pessoa, insuficientes, portanto, para causar 

mácula a qualquer bem personalíssimo. Conforme dito alhures, a situação 

fática permanente de conflito entre as partes retira qualquer respaldo 

jurídico da pretensão formulada na exordial pela autora, de forma que, 

ainda que plausível a ocorrência de ofensas à mesma, por si sós, não são 

capazes de serem socorridas pela reparação pleiteada, uma vez que 

aborrecimentos e dissabores não podem ser alçados ao patamar de dano 

moral. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (in, Programa de 

Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. Pg. 

105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade 

Civil, página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Nesse sentido, vale colacionar entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal que, em caso semelhante, assim decidiu, in 

litteris: ‘INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCUSSÃO ENTRE 

EX-CÔNJUGES. SUPOSTA OFENSA À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DO 

AUTOR. DANO NÃO CONFIGURADO. 1 – Trata-se de apelação de 

sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais 

decorrentes, segundo o apelante, de ofensas perpetradas contra ele, pela 

apelada, sua ex-esposa, com intuito de denegrir sua imagem e reputação 

perante o filho menor do casal. Sustenta, ainda, o recorrente, que além 

das ofensas, a recorrida, valendo-se da condição de policial, ameaçou-o 

de prisão. 2 – O acervo probatório dos autos revela intenso histórico de 
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desentendimentos entre as partes, restando evidente que a relação 

pessoal que travam entre si caracteriza-se pela agressividade e ausência 

de respeito. Infere-se que as situações mais corriqueiras dão azo a 

discussões e agressões morais entre recorrente e recorrida, que mais 

parecem preocupados em manter suas mágoas e ressentimentos mútuos, 

a despeito dos interesses do filho do ex-casal. 3 – Conforme anotado pelo 

Magistrado da Instância antecedente, ao prolatar a Sentença, "...as 

discussões travadas entre casais e ou ex-casais, são corriqueiras e o 

fato descrito na inicial que o autor considera ofensivo à sua honra e que 

dá esteio ao pedido de indenização por danos morais, não pode ser 

analisado de forma isolada, mas sim no contexto das relações existentes 

entre as partes. Para dar ensejo a indenização por dano moral os fatos 

têm que exceder o natural para espécie" (fl. 94). 4 – Vê-se que na 

hipótese não se configuram os requisitos que ensejam a reparação por 

danos morais, mormente porque a prova dos autos evidencia que as 

partes alimentam mutuamente o ambiente de agressões, que decorre, 

supostamente da separação do casal. 5 – Em situação semelhante, 

decidiu a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais: CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OFENSA 

À HONRA. QUIZILA DECORRENTE DE RELACIONAMENTO AMOROSO 

ROMPIDO. AMANTES QUE, APÓS SEPARAÇÃO CONTURBADA, BUSCAM 

ATINGIR UM AO OUTRO, COM MEDIDAS POLICIAIS E JUDICIAIS DAS MAIS 

DIVERSAS. ATITUDE A SER REPELIDA PELO JUDICIÁRIO. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado que o pedido de 

indenização por dano moral, por suposta ofensa a honra, na verdade é 

mais um dos procedimentos intentados pelos membros de um ex-casal de 

amantes que, após rompimento conturbado de relacionamento amoroso, 

tentam resolver no judiciário suas diferenças pós-namoro, buscando 

medidas punitivas recíprocas, apenas com a intenção de atingir um ao 

outro, é de ser mantida a sentença monocrática que julgou improcedente o 

pedido. (20040910106005ACJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

05/10/2005, DJ 25/10/2005 p. 126). 6 – Recurso conhecido e não provido. 

Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 

55 da Lei de regência), cuja cobrança fica sobrestada porque beneficiária 

da Justiça Gratuita (art. 12, Lei 1.060/50).’ (ACJ 20071010115223 DF, 

Relator : LEILA ARLANCH, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Publicação no DJU: 11/07/2008) Daí 

porque se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a 

reparação por danos morais. Desta feita, tenho que não houve qualquer 

lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como a 

requerente não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo, fato este 

que afasta a ocorrência de dano moral. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 24 

de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-70.2017.8.11.0021
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EDNA BERALDO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO ERCICO (REQUERENTE)
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FRANCINETE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)
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IMOBILIARIA AGUA BOA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001117-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDNA BERALDO LIMA 

FERREIRA, JUREMA MILKEWICZ ERCICO, FRANCISCO ERCICO, 

FRANCINETE SILVA REQUERIDO: IMOBILIARIA AGUA BOA LTDA - ME, 

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. As empresas Requeridas arguiram algumas 

preliminares, de modo que passo a apreciá-las. A primeira Requerida 

sustenta pela carência de ação por falta de litisconsorte ativo necessário, 

uma vez que a presente lide versa sobre direito real imobiliário, sendo 

necessária a presença do companheiro/cônjuge de um dos Requerentes 

para demandar em juízo, visto que se qualificou nos autos como casados. 

Verifico que tal preliminar não merece acolhimento, posto que a natureza 

da presente ação trata-se de revisional de contrato de compra e venda de 

imóvel, circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros 

não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO DE CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de 

contrato de promessa de compra e venda e indenização por danos morais 

e materiais, a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou 

companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso 

porque a relação estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, 

não se tratando, consequentemente, de ação fundada em direito real, 

circunstância que, por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do 

CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Já a segunda Requerida aduz pela ilegitimidade ativa ad 

causam, uma vez que foi mera intermediária na venda dos terrenos em 

que se funda a ação, bem como pugna pela extinção sem apreciação do 

mérito pela carência de ação. No que tange a primeira preliminar, a toda 

evidência, não prospera, pois integra a cadeia de relação de consumo. 

Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, 

por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Já no 

tocante a segunda preliminar, verifico que se confunde com o mérito e 

será apreciada conjuntamente. Ultrapassada as preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 

DOBRO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas 

por EDNA BERALDO LIMA FERREIRA, FRANCINETE SILVA e JUREMA 

MILKEWICZ ERCICO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA e IMOBILIÁRIA 

ÁGUA BOA, onde os requerentes narram, em síntese, que adquiriram da 

empresa requerida um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim 

Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor 

total do terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão de 

compra e venda. Aduzem que o valor pago no ato da aquisição trata-se 

entrada confirmatória, não havendo qualquer previsão de arrependimento, 

pois entendem que o valor adimplido deveria ter sido subtraído do 

montante total dos imóveis, motivando a propositura da presente ação. No 

mérito, a primeira Requerida confirma a existência da relação contratual, 

aduzindo, em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título 

de sinal sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de 

financiamento estavam devidamente detalhados no respectivo contrato, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Já a segunda Requerida 

aduz pela inexistência do dever de ressarcir os requerentes, uma vez que 
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não foram juntados nada que comprove que houve os referidos 

pagamentos, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência da ação. Pois bem. 

Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente entre 

as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote de 

terra de propriedade da primeira Requerida, devendo portanto serem 

analisados sob a égide da Lei 8.078/90. E nessa toada, verifico a situação 

de vulnerabilidade dos Requerentes, como consumidores em relação às 

Requeridas, sendo estas detentoras de domínio técnico e informações 

sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de 

dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual 

mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe às Requeridas provarem a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em cobrança indevida de valores – a parte Requerente não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

as Requeridas a comprovarem todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que os Requerentes lograram êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, colacionando 

documentos como proposta de compra de terreno, bem como recibo 

constando o valor dado de entrada que corroboram com todas as 

alegações de sua inicial. No cotejo de ambas as provas apresentadas 

pelas partes, conclui-se, com base nas regras de experiência, amparadas 

pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, que houve a cobrança 

indevida dos valores pleiteados a inicial para aquisição dos terrenos. Isto 

porque não prospera a alegação de que “não há nos autos a presença de 

prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na 

forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios 

que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do 

imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo que era prática 

comum a exigência de entrada no valor de 5% do valor total do terreno, 

não restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência 

indevida e o pagamento efetuado pelos Requerentes. Outrossim, 

importante dar relevo que também não prospera a alegação por parte da 

Requeridas sobre a juntada de comprovantes de pagamento como 

requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da parte autora sobre 

a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que os autores efetuaram o pagamento 

induzido em erro acreditando estar disposto no contrato a cláusula 

referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. No que 

tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o STJ 

entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza e 

transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Ao que vejo nos autos as empresas Requeridas não conseguiram 

demonstrar que a cobrança ocorreu conforme o pactuado entre as partes 

ou que o pactuado entre as partes é divergente do afirmado pelos 

Requerentes. Assim, devem assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela. Tal situação, por si só, já é um fator determinante do 

dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - X - “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” Dessa forma, tenho que a presente situação não 

demanda maiores explicações, posto que restou devidamente comprovado 

a falha na prestação de serviços das empresas Requeridas, em realizar 

cobrança indevida sem dispor no contrato as condições a que foi 

submetido os Requerentes. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e 

acatamento do pedido de restituição do indébito deve preencher alguns 

pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento 

do autor da ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da 

autora e enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o 

pagamento indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe 

repetição do indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento 

dos autores da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento 

destes e enriquecimento das Requeridas. Assim, com base nos 

documentos e informações dos autores, tal prejuízo consiste na quantia 

total de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), que foram 

cobrados indevidamente dos Requerentes, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A 

omissão por parte da empresa em informar corretamente e de forma clara 

ao consumidor faz com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo 

assim um dos princípios norteadores da relação de consumo que é a 

transparência, bem como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que 

diz: “ Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios das Requeridas 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. É pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 

é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram devidamente 

caracterizados. Na qualidade de consumidor, os Requerentes têm a seu 

favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de regência, 

entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade 

civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da Lei 8.078/90). 

Ademais, considerando o disposto nos artigos referenciados, friso que as 

Requeridas não se eximiram de sua responsabilidade objetiva, nos termos 

do artigo 14, § 3º do mesmo códex, motivo por que entendo que tal defeito 

na prestação é inadmissível e enseja dano moral, dado o seu caráter 

punitivo. No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor orientação 

jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supramencionados e levando-se em consideração que as 

Requeridas efetuaram as cobranças indevidas de forma intencional, bem 
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como pela ausência de dados acerca da situação econômica de cada um 

dos autores, segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

para cada autor apresenta-se moderada e suficiente para promover a 

reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de desestímulo à 

prática de atos lesivos e tratamento desrespeitoso pela empresa 

requerida. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR as 

empresas Requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos 

morais ocasionados aos Requerentes EDNA BERALDO LIMA FERREIRA, 

FRANCINETE SILVA e JUREMA MILKEWICZ ERCICO no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para cada, valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ); b) CONDENAR as empresas Requeridas, de forma solidária, a 

restituírem, em dobro, o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e 

cinquenta reais) aos Requerentes, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data dos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 24 de Julho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-67.2015.8.11.0021 REQUERENTE: DAVID FERREIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME Vistos, etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FERNANCO 

DIDOMENICO – COMERCIO ME em razão de suposta omissão na sentença, 

eis que não houve a devida apreciação dos pedidos contrapostos. Pois 

bem. Parcial razão assiste o embargante. Isto porque verifico que houve 

erro material na prolação da sentença, sendo certo que não houve a 

respectiva apreciação de tais pedidos a título contraposto. Entretanto, em 

que pese o erro material apontado, os argumentos expendidos pelo 

Embargante não prosperam e verifico ter o condão de rediscussão do 

mérito. Isto porque no provimento jurisdicional originário foi reconhecido 

que o autor era mero representante da empresa, o que obrigatoriamente 

leva a entender que os cilindros sempre foram pertencentes ao 

Embargante, conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. 

Ademais, ressalta-se que o pedido contraposto deve ser fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, sendo vedada a 

formulação de pedidos lastreados em fatos novos, conforme preceitua o 

art. 31 da Lei 9.099/95: Art. 31: “...É lícito ao réu, na contestação, formular 

pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Outrossim, 

imperioso salientar que a via de embargos declaratórios não constitui 

ferramenta adequada para solucionar inconformismo diante da decisão 

atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

Embargos conhecidos e rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” DISPOSITIVO Assim, CONHEÇO O 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito, DOU-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença no que tange a 

apreciação dos pedidos contrapostos do embargante, devendo constar no 

respectivo dispositivo a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. 

Arquivem-se os autos procedendo com as baixas necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Agua Boa/MT, 24 de Julho de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001458-96.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELISA ZINGLER REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente deve ser 

consignado que no tocante ao pedido para redesignação de audiência 

conforme petitório de id 11850658 não merece amparo, pois verifico que 

houve diversas manifestações da empresa Ré ao longo deste processo, 

bem como o devido comparecimento em audiência conciliatória, todavia, 

não apresentou contestação. Aplica-se ao caso o prescrito no art. 344 do 

Código de Processo Civil. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-te de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ELISA ZINGLER em face de OI MOVEL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 
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reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços desta, 

pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte 

Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado ou gravações de áudio comprovando a contratação dos 

serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no tocante 

ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta 

da reclamada causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a inclusão de seu 

nome nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida 

supera os limites do mero aborrecimento. Nesse sentido, tem orientado 

nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO COM 

EMPRESA DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME AUSENCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PRINCIPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral ajuizada por ANTONIO CAROLINO DE SOUZA 

em desfavor de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA o qual o reclamado 

afirma ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome no SERASA por 

motivo de suposto débito contraído em face da reclamada, sem que, 

contudo, tenha celebrado qualquer contrato com a empresa. Afirma que a 

inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes foi, assim, fruto de 

conduto negligente da reclamada, causadora de abalo psicológico e dor 

moral.Aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/90), vez que a relação travada entre as partes em litígio é de 

consumo. 2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da 

personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da 

vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da 

personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, 

desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do 

cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, 

punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança 

jurídica. 3. A responsabilidade preconizada pelo Código do Consumidor é 

objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato praticado ou 

aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação dos serviços 

tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o dever de 

indenizar inerente do risco da atividade. 4. Insta ressaltar que, a teor do 

comando grafado no artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do CDC, a 

recorrente somente se eximiria de responsabilidade sobre o fato em 

comento se conseguisse provar a legalidade do débito que originou o 

protesto do titulo, e não sendo comprovado, exsurge o dano moral, dado 

os prejuízos sofridos pela reclamada quanto à sua honorabilidade, pois 

toda a conduta irregular da recorrente produziu ofensa moral à 

personalidade da recorrida, impondo-se, via de conseqüência, a 

condenação da recorrente à reparação do dano por ela causado. 5. A 

respeito da prova do dano, ressalte-se que o dever de indenizar por 

danos morais decorre do eventus damni, independentemente de ter ou não 

prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e 

pessoal da vítima. 6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, 

o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o 

grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o 

causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 7. É de se 

ressaltar, ainda, a desorganização da parte requerida para com a 

administração da sua atividade, pois reiteradamente demandas são 

propostas pelos consumidores em razão da má prestação de serviço da 

operadora, a qual insiste em manter a mesma política de atendimento aos 

clientes. Dessa maneira, a verba indenizatória deve ser fixada de modo a 

atender a função pedagógica da condenação. 8. Sendo assim, o valor 

estipulado na decisão singular (R$7.000,00), a título de indenização por 

danos morais, afigura-se adequado, porque foram observados os critérios 

pertinentes recomendados pela doutrina e jurisprudência sem que tenha 

havido qualquer excesso. A escorreita e elogiável fundamentação jurídica 

da sentença monocrática observou as circunstâncias da lide, a condição 

socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do 

dano, a gravidade e intensidade da ofensa moral, sendo que não olvidou 

da finalidade compensatória, pedagógica e preventiva da indenização. O 

valor fixado se molda à recomposição do dano, refletindo com adequação 

o instituto da justa reparação. Os critérios adotados pelo Douto 

magistrado, portanto, obedecem a orientação da doutrina e jurisprudência 

atual das Turmas Recursais, bem assim o valor respectivo, que não 

diverge da hodierna Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

detentor da atribuição de unificar a interpretação da lei federal. 9. Confira 

o precedente: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.1. O 

Tribunal de origem condenou a instituição financeira, ora recorrente, ao 

pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, 

em razão de negativação indevida do nome do autor em órgão restritivo de 

crédito.2. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 

pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em 

flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

é possível a revisão, nesta Corte, de aludida quantificação. Precedentes.3. 

Consideradas as peculiaridades do caso em questão e os princípios retro 

mencionados, o quantum fixado pelo Tribunal a quo a título de danos 

morais mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos 

prejuízos advindos do evento danoso. 4. Destarte, ajustando-se o valor 

reparatório aos parâmetros adotados nesta Corte, e assegurando ao 

lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, 

restabeleço o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, 

fixando-o na quantia certa de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Nas 

indenizações por danos moral, o termo inicial para a incidência da 

correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. In casu, a partir 

da sentença de primeiro grau. Precedentes.6. Recurso parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido."(REsp 648312 / PB ; RECURSO 

ESPECIAL 2004/0043180-0 Ministro JORGE SCARTEZZINI T4 - QUARTA 

TURMA DJ 09.10.2006 p. 307). 10. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. É como voto. (RI 408/2008, DRA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 17/04/2008, Publicado no DJE 

07/05/2008)” Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, a vulnerabilidade técnica da parte reclamante, bem como ausência 

de informações a respeito da capacidade financeira da autora, revela-se 

razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar 

a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 
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circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR nulo e inexigível a dívida cobrada no valor de R$ 

83,62 (oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), com a expedição 

de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao crédito e congêneres 

solicitando a retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais) e incorrer no cometimento do 

crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada OI MOVEL 

S.A, a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

ELISA ZINGLER no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 24 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001837-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 993.856.431-34 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001837-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ERICO ALVES BARRETO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COCALINHO PROCURADOR: VANDERLEI 

MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente 

afasto a prejudicial de mérito arguida pela Defesa, pois o autor busca pelo 

direito as verbas que lhe competem atinente aos anos de 2013 a 2016, 

compreendidos os períodos de legislatura referente a cada ano e a ação 

foi ajuizada em 16.01.2017, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 

anos. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO c/c COBRANÇA” 

propostas por ERICO ALVES BARRETO em face do MUNICIPIO DE 

COCALINHO – MT na qual postula o recebimento de verbas rescisórias, 

compreendendo décimo terceiro salário e declaração de direito da 

respectiva verba até o final do seu atual mandato, decorrentes do 

exercício de cargo eletivo de vereador na Câmara Municipal. Pois bem. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória. Ocorre que o Supremo decidiu pela 

constitucionalidade do pagamento de 13º e férias a prefeitos, vices e 

vereadores, entretanto, a constituição determina que os subsídios devem 

ser fixados apenas para o mandato seguinte, em respeito ao princípio da 

anterioridade, previsto no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. 

Dessa forma, eventuais concessões do salário extra só poderão ser 

pagas a partir de 2021, motivo pela qual a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor a se impor na presente demanda. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001904-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 993.856.431-34 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001904-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DO AMARAL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COCALINHO PROCURADOR: VANDERLEI 

MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente 

afasto a prejudicial de mérito arguida pela Defesa, pois o autor busca pelo 

direito as verbas que lhe competem atinente ao ano de 2012, 

compreendido o período de 31/12/2012, portanto, prescrito, apenas após o 

dia 31 de dezembro de 2017 e a ação foi ajuizada em 30/11/2017, ou seja, 

dentro do prazo prescricional de 5 anos. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DIREITO c/c COBRANÇA” propostas por LUIZ 

HENRIQUE DO AMARAL em face do MUNICIPIO DE COCALINHO – MT na 

qual postula o recebimento de verbas rescisórias no que tange à 

percepção de décimo terceiro salário de 2012, bem como declarar seu 

direito de gozar férias remuneradas e ao recebimento do terço de férias 

de 2012, decorrentes do exercício de cargo eletivo de Prefeito Municipal. 

Pois bem. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não 

depender a lide de maior dilação probatória. Ocorre que o Supremo decidiu 

pela constitucionalidade do pagamento de 13º e férias a prefeitos, vices e 

vereadores, entretanto, a constituição determina que os subsídios devem 

ser fixados apenas para o mandato seguinte, em respeito ao princípio da 

anterioridade, previsto no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. 

Dessa forma, eventuais concessões do salário extra só poderão ser 

pagas a partir de 2021, motivo pela qual a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor a se impor na presente demanda. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000026-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ILANA GOMES DE ARRUDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COCALINHO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO c/c COBRANÇA” 

propostas por ILANA GOMES DE ARRUDA em face do MUNICIPIO DE 

COCALINHO – MT na qual postula o recebimento de verbas rescisórias, no 

que tange à percepção de décimo terceiro salário de 2013 a 2016, bem 

como declarar seu direito de gozar férias remuneradas e ao recebimento 

do terço de férias de 2013 a 2016, decorrentes do exercício de cargo 

eletivo de vereador na Câmara Municipal. Pois bem. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Ocorre que o Supremo decidiu pela constitucionalidade do 

pagamento de 13º e férias a prefeitos, vices e vereadores, entretanto, a 

constituição determina que os subsídios devem ser fixados apenas para o 

mandato seguinte, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto no 

artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Dessa forma, eventuais 

concessões do salário extra só poderão ser pagas a partir de 2021, 

motivo pela qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a se impor 

na presente demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000325-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA JOSE FRANCISCA DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, proposta por MARIA JOSÉ 

FRANSCISCA DE SOUZA, já qualificada, em desfavor de MUNICÍPIO DE 

ÁGUA BOA - MT, igualmente qualificado. Pois bem. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Passo, por imperativo de ordem lógica, à análise das 

preliminares arguidas. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PROCESSUAL. A 

preliminar em comento, a toda evidência, merece prosperar, haja vista que 

o último pagamento da parcela referente à contribuição de melhoria objeto 

da presente ocorrera em 16/08/2012 e a ação foi ajuizada em 01/03/2018 

de 2011, estando, portanto, prescrito. É o que estabelece o art. 1º do 

Decreto Nº 20.910, de 06 de Janeiro de 1932. “Art. 1º As dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem.” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CAPITANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001500-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TATIANA CAPITANIO Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 
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de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001911-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARTA 

MARTINS RIBEIRO DA SILVA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001501-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO ROMAO DA SILVA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 
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registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001503-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALESSANDRA SOARES DA SILVA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001978-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NOELSO 

MARCAL ARAUJO SILVEIRA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TELMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001980-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA TELMA MOREIRA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

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

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000048-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000048-03.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ELIZANDRA DE ALMEIDA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada às ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Autorizo a expedição dos alvarás conforme requisitado, eis que indicada a 

conta bancária de cada um dos titulares dos créditos. Segue, anexo, os 

extratos dos alvarás. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001627-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GILBERTO APARECIDA DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SALUSTIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001877-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

SALUSTIANO DO NASCIMENTO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 
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EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SALUSTIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001877-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

SALUSTIANO DO NASCIMENTO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA NATALY RODRIGUES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001617-39.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SABRINA 

NATALY RODRIGUES DE CASTRO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA NATALY RODRIGUES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001617-39.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SABRINA 

NATALY RODRIGUES DE CASTRO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BORGES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001796-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SALETE 

BORGES DE MORAIS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição de alvará conforme 

postulado, eis que o patrono da parte apresentou procuração específica 

com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001578-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE FERNANDES PEREIRA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALVES PEREIRA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000504-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDRESSA ALVES PEREIRA BARROSO O artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, 

o extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-48.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT0012179A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOBRA COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010106-48.2014.8.11.0021 REQUERENTE: SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA O artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição 

de alvará conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-13.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VOLMIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VICENTE (REQUERIDO)

LAURO RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO OAB - SC0020311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010033-13.2013.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO VOLMIR CALEGARI O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição de alvará conforme 

postulado, eis que o titular da conta é o próprio credor. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-13.2013.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VOLMIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VICENTE (REQUERIDO)

LAURO RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO OAB - SC0020311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010033-13.2013.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO VOLMIR CALEGARI O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição de alvará conforme 

postulado, eis que o titular da conta é o próprio credor. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-59.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-59.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSELI 

ARMANDO DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Autorizo a expedição de alvará conforme 

postulado, eis que é da forma como constante no acordo já homologado 

nos autos. Segue, anexo, o extrato do alvará. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-88.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUCIR 

LOWER - ME Sendo apresentada procuração com poderes específicos e 

firma reconhecida, autorizo a expedição de alvará conforme postulado. 

Segue, anexo, o extrato do alvará. Não tendo ocorrido impugnação à 

sentença que extinguira a execução, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Água Boa, 26 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-36.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010262-36.2014.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou procuração 

específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do 

alvará. Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-36.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010262-36.2014.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que o patrono da parte apresentou procuração 

específica com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do 

alvará. Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 26 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032778 Nr: 3518-25.2018.811.0021

 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: Marcus Antonio Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 2711-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

Trata-se de incidente criminal instaurado em favor de Marcus Antônio 

Pereira de Arruda.

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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85258 Nr: 4091-73.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Wilami Carvalho da Silva, Vagno 

Evangelista Damacena, Fernanda Tomaz Barretos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAGNO EVANGELISTA DAMACENA, 

Cpf: 02129517188, Rg: 1893709-8, Filiação: Wanderlan Evangelista da 

Silva e Valdirene Damacena Jesus, data de nascimento: 12/10/1986, 

brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, convivente, 

carpinteiro/armador/pintor, Telefone 65-99906-7334. atualmente em local 

incerto e não sabido

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, Yuri Porfírio Guimarães, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s) para que , no 

prazo de 05 (cinco)dias, comprove nos autos a propriedade do(s) 

objeto(s) e valores apreendido(s) nos presentes autos, qual(is) seja(m): 

01 (UM) CELULAR MARCA SAMSUNG DE COR PRETA, 01 (UMA) BATERIA 

DE CELULAR LG.

Água Boa, 24 de julho de 2018

Francileudo de Sousa Chagas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101443 Nr: 3058-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Cardoso Machado - 

OAB:27878/GO

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente(m) memoriais finais

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33430 Nr: 968-07.2011.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESCLY ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o lapso temporal para resposta da requerida sem qualquer 

manifestação, intimamos-lo na qualidade de parte autora para, querendo, 

manifestar em 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000209-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000209-79.2018.8.11.0020. AUTOR: 

JOSE ANTONIO BARCELOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação para concessão de pensão por morte 

proposta por JOSÉ ANTÔNIO BARCELOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando para tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício. I - Do 

Recebimento da Inicial 2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente exordial no rito comum, adequado ao processamento de todos os 

pedidos. 3. CITE-SE o requerido para querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do 

Código de Processo Civil de 2015, observado o disposto no art. 183, do 

mesmo codex. 4. DEFIRO à parte requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. II – Da não realização de audiência de conciliação 5. De 

acordo com o artigo 334 do CPC/2015, porque a petição inicial preenche 

os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser 

designada data para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo 

ato. 6. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o 

direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da 

realização dessa audiência. 7. Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, 

“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”. 8. A fim de alcançar a duração 

razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a 

flexibilização procedimental (CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina 

moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento 

utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou 

modificação da ordem de produção das provas. 9. Aliás, o próprio código 

permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza 

a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 10. Ainda 

levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize 

dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, 

permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, 

conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. 

11. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer 

momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes 

recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de 

conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não 

acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 

282, § 1° e 283, parágrafo único). 12. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da 

audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - 

INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO 

CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 

331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE 

MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no 

artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes 

podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 
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83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta 

nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 13. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 14. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 15. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 16. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 17. Assim, 

DEIXO de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo 

oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para 

abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 18. INTIME-SE. 19. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000208-94.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000208-94.2018.8.11.0020. AUTOR: 

JOSE ANTONIO BARCELOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1. Compulsando detidamente a petição inicial e os 

documentos acostados a ela, verifico que a parte requerente não carreou 

ao feito o comprovante do requerimento administrativo e seu respectivo 

indeferimento. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a 

finalidade de emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86841 Nr: 4851-49.2017.811.0020

 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: MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5.136/MT

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na ref. 33.

2. O Ministério Público manifestou favoravelmente pela homologação do 

acordo (ref. 39).

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

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

Alto Araguaia/MT, 23 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93833 Nr: 1702-11.2018.811.0020

 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: JHENIFFER ALINE DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 3420-14.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIRCE NEPOMUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 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 14h00. 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 

DESENTRANHEM-SE os documentos juntados às refs. 28 e 29.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

25 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97236 Nr: 2950-12.2018.811.0020

 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: EDER CLEITON REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA CRUZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2950-12.2018.811.0020 (cód. 97236).Vistos.DETERMINO que a 

assistente social credenciada ao Fórum realize o estudo social do 

requerente, das crianças e da requerida, fornecendo relatório no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como DETERMINO a realização de avaliação 

psicológica, que deverá ser efetuada pela psicóloga deste juízo. 4. Em tal 

estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s).5. Entregue o 

parecer pela expert social e da avaliação psicológica, COLHA 

manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias. 6. Nos termos do 

artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 

de setembro de 2018, às 14 horas (MT).7. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.8. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 9. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015).10. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual.11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

25 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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:

 Vistos.

1. A parte requerente, peticionando nos autos (ref. 20), noticia que o INSS 

não implantou o benefício de auxílio-doença deferido liminarmente (ref. 4).

2. DETERMINO, assim, que se notifique, o INSS, por sua Procuradoria, a fim 

de que implante o benefício que faz jus a parte requerente, no prazo 

impreterível de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), com fulcro no artigo 461, §4º, do 

Código de Processo Civil.

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

 Alto Araguaia/MT, 25 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

DA SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90205 Nr: 5384-83.2013.811.0008

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:OAB/MT. 

11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86812 Nr: 2609-95.2013.811.0008

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

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E COMERCIO DE PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR -SE EM 15 DIAS, mediante remessa dos autos, nos termos 

do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119892 Nr: 727-59.2017.811.0008

 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: MONICA VIEIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497

 Vistos etc.

HOMOLOGO a desistência dos Embargos de Declaração, conforme 

peticionado à fl.61.

 Expeça-se alvará para o levantamento, observando as informações para 

transferência informada às folhas 59.

Após tudo cumprido, certifiquem o trânsito e arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123662 Nr: 3035-68.2017.811.0008

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, II, do 

CPC).

 Após o decurso do prazo, conclusos.

 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 Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126542 Nr: 4485-46.2017.811.0008

 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: IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO - 

OAB:13.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 Vistos, etc.

A petição de fl. 86 é apócrifa.

Intime-se o autor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir o vício, sob 

pena de ser reputado ato inexistente.

Após, imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93576 Nr: 3357-93.2014.811.0008

 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: ALICE PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134289 Nr: 1105-78.2018.811.0008

 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: ISABEL DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE HARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, II, do CPC).

Após o decurso do prazo, conclusos.

 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 Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115173 Nr: 4846-97.2016.811.0008

 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: SFDC, RCVC, PRVC, AICV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A contestação de fls. 52/53 foi apresentada intempestivamente, 

conforme certidão de fl. 58, de modo que decreto a revelia do requerido, 

sem, contudo, a incidência dos seus efeitos, uma vez que o litígio versa 

sobre direito indisponível.

 2. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

declaro saneado o feito.

 3. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas, oportunidade em que as partes 

prestarão depoimento pessoal, bem como serão ouvidas as testemunhas 

arroladas tempestivamente no prazo comum não superior a 10 (dez) dias 

anteriores a audiência, sob pena de preclusão. O número de testemunhas 

arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a 

prova de cada fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do NCPC).

 4. Quanto às testemunhas, caberá ao Advogado da parte que as arrolou 

informá-las ou intimá-las do dia, da hora e do local da audiência designada, 

ressaltando que a intimação só será feita via judicial desde que essa 

necessidade seja demonstrada pela parte no ato da apresentação do rol 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 329 de 705



em juízo (art. 455 do NCPC).

5. Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, EXPEÇA-SE mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).

6. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122791 Nr: 2488-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DENARDI MACHADO 

GALLUCCI - OAB:45.441+RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca dos embargos no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após o decurso do prazo, conclusos.

 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 Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126138 Nr: 4264-63.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA CARLA SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Previdenciária movida por HELOISA CARLA 

SANTOS ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 2. Desnecessária a realização da audiência preliminar, prevista no art. 

334, do CPC, pois a conciliação não é provável tendo em vista o teor da 

manifestação das partes nos autos e pela presença de pessoa jurídica de 

direito público no polo passivo. De tal forma, com fulcro no art. 139, II c/c o 

art. 357, ambos do CPC, deixo de designar audiência de conciliação, 

motivo pelo qual, passo ao saneamento do processo.

 3. Compulsando os autos, verifica-se que as partes são legítimas, e estão 

devidamente representadas, não existindo nulidade a declarar ou 

irregularidade a ser sanada. Ainda, encontram-se presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como as condições da ação.

 4. Analisando detidamente o presente caderno processual, não identifico 

nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, CPC). Portanto, o processo está 

em ordem, devendo o feito prosseguir regularmente.

 5. Não havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o 

feito.

 6. Em atenção ao contido na petição inicial (fls. 05/10) e na contestação 

(fls. 28/35), fixo como controvertido o seguinte ponto: a qualidade de 

segurada especial da Previdência Social da Autora.

7. Para elucidação do ponto fixado, defiro a realização de prova 

testemunhal, cujo rol 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.

 8. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 14h30min.

 9. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 5589-73.2017.811.0008

 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: ANTONIA FERREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA LOPES - 

OAB:20.500/MT, Lorhayne Sales de Oliveira - OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diligencie a Serventia quanto ao cadastramento/habilitação do advogado 

subscritor da petição de fl. 83.

Após, INTIME-SE a parte autora para esclarecer se o pedido de fl. 83 ainda 

subsiste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102084 Nr: 2937-54.2015.811.0008

 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: JOANA HELENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 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 

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.

Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86630 Nr: 2437-56.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA C. S. SOARES ME, MARTA CRISTINA 

SIMOR SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para comprovar nos autos a notificação do 

devedor acerca da cessão de crédito.

 Após o decurso do prazo, conclusos.

 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 Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132860 Nr: 190-29.2018.811.0008

 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: CLAUDIO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 
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OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

Averbação do Tempo de Serviço Rural movido por CLAUDIO GASQUES 

FERNANDES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 2. Desnecessária a realização da audiência preliminar, prevista no art. 

334, do CPC, pois a conciliação não é provável tendo em vista o teor da 

manifestação das partes nos autos e pela presença de pessoa jurídica de 

direito público no polo passivo. De tal forma, com fulcro no art. 139, II c/c o 

art. 357, ambos do CPC, deixo de designar audiência de conciliação, 

motivo pelo qual, passo ao saneamento do processo.

 3. Compulsando os autos, verifica-se que as partes são legítimas, e estão 

devidamente representadas, não existindo nulidade a declarar ou 

irregularidade a ser sanada. Ainda, encontram-se presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como as condições da ação.

 4. Analisando detidamente o presente caderno processual, não identifico 

nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, CPC). Portanto, o processo está 

em ordem, devendo o feito prosseguir regularmente.

 5. Não havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o 

feito.

 6. Em atenção ao contido na petição inicial (fls. 05/17) e na contestação 

(fls. 95/101), fixo como controvertido o seguinte ponto: a comprovação do 

labor rural.

7. Para elucidação do ponto fixado, defiro a realização de prova 

testemunhal, cujo rol 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.

 8. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 9. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131360 Nr: 7321-89.2017.811.0008

 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: GEOVANE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RAMOS PEREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIZ NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por força do artigo 515, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, 

tratando-se de objeto lícito e partes capazes, não vislumbro qualquer 

prejuízo à homologação em Juízo, razão pela qual HOMOLOGO a 

transação a que chegaram Geovane Gomes da Silva e Deysielen Pereira 

Gomes da Silva, nestes autos de Homologação de Transação Extrajudicial, 

conforme fls. 05/08 e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 487, III, "b" do Código de Processo Civil.

Defiro às partes os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133056 Nr: 329-78.2018.811.0008

 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: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE FESTA ALPHAVILLE, FLÁVIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA ZANELLI DE ORLANDA 

- OAB:22.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos, etc.

1. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

passo a sanear o feito.

 2. Com relação à impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tenho que 

não se exige estado de miserabilidade para a concessão dos mesmos, 

mas apenas a impossibilidade de responder pelas custas do processo, em 

prejuízo da subsistência pessoal ou familiar.

 A parte autora possuem rendimentos que giram em torno de dois salários 

mínimos e meio, como servidora pública municipal, sendo certo que tal 

valor é insuficiente para fazer frente a todas as suas necessidades e às 

despesas do processo.

 Certo, também, que cabia ao impugnante, de plano e sem instrução 

processual posterior, trazer aos autos elementos de prova que 

indicassem que o impugnado não tem as condições necessárias para o 

deferimento da gratuidade, o que não ocorreu na espécie.

 Por isso, o benefício fica mantido.

3. Não há irregularidades ou causas de nulidade a sanar. Assim, dou o 

feito por saneado.

4. Verifico que o deslinde do feito demanda a produção de prova oral, 

sendo inviável, em razão dos fatos controvertidos, o julgamento 

antecipado do feito.

5. Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

das partes e de testemunhas arroladas, e eventual juntada de 

documentos.

6. Para tanto, designo o dia 19/09/2018 às 14:00h, para audiência de 

instrução, oportunidade em que as partes prestarão depoimento pessoal, 

sob pena de confesso, bem como serão ouvidas as testemunhas 

arroladas tempestivamente no prazo comum não superior a 10 (dez) dias 

anteriores a audiência, sob pena de preclusão. O número de testemunhas 

arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a 

prova de cada fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do NCPC).

7. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133121 Nr: 374-82.2018.811.0008

 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: JLLdSS, EVSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b do Novo Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o 

acordo de p. 36, por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido.Sem custas, uma vez que defiro a justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114247 Nr: 4298-72.2016.811.0008

 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: CELSO FRANCISCO NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT-6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 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 
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de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133631 Nr: 729-92.2018.811.0008

 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: FABRINI GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARROS DE OLIVEIRA, DIRELMA 

RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:MT-23387/0

 Vistos, etc.

Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual 

Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme pauta do CEJUSC.

INTIMEM-SE as partes, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23934 Nr: 627-90.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de ANA MARIA FERREIRA, alegando, em síntese, 

excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 45.373,46 (quarenta e cinco mil trezentos e 

setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

 O impugnado não manifestou oportunamente (fl. 207).

Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 A divergência das partes limita-se ao empregado da data inicial e final 

para execução.

Em vista disso, observa-se que a parte impugnante assiste razão nos 

seus argumentos. Isso porque a citação corresponde ao dia 18.07.2006 

(fl. 29-v), data fixada como DIB e, não obstante, o termo final para a 

execução dos atrasados é a data anterior ao início do pagamento da 

aposentadoria por idade, que, conforme relação de crédito à fl. 206, é 

26.05.2009.

Desse modo, comprovados que os cálculos da impugnado apresentam 

equívocos, o acolhimento desta impugnação é medida que se impõe.

Desta feita, ACOLHO a presente Impugnação à Execução para 

HOMOLOGAR os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados 

pelo impugnante às fls. 204/205.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92973 Nr: 2882-40.2014.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SHOTTEN WITTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961 - 30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro pedido de fl. 42.

2. Retifique-se a capa dos autos.

3. Após, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a certidão de fl. 40.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1229 Nr: 384-30.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO CALOI, EDENILSON 

JEFERSON CALOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, II, 

do CPC).

Após o decurso do prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 17 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 1104-06.2012.811.0008

 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: MARIA FERNANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SILVA SANTOS, JOSE DANIEL 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

proposta por MARIA FERNANDA DE ALMEIDA em face de EDIMILSON 

SILVA SANTOS e JOSÉ DANIEL SILVA SANTOS.

 Às fls. 68 e 80 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

Intimados os requeridos por meio do advogado nomeado, nada 

requereram.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, 
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em virtude do benefício da justiça gratuita.

Tendo havido a desistência, revogo a tutela de urgência anteriormente 

deferida.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 17 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46589 Nr: 2755-44.2010.811.0008

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ALMEIDA - OAB:9585, KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES - 

OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

1. Intimem-se as partes sobre a baixa dos autos.

2. Em não havendo manifestação em 10 (dez) dias, certifique-se e 

arquivem-se, mediante baixas e cautelas de praxe.

3. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 17 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49501 Nr: 986-64.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por JOÃO MARIA NUNES em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO a habilitação do herdeiro José Edésio Antunes; 

Sebastião Saul Nunes; Antonio Rogerio Nunes; Marli Aparecida Nunes da 

Silva e Marlene Nunes, conforme peticionado às fls. 149/166 dos autos.

Promova-se a alteração do polo ativo da presente demanda.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53067 Nr: 3820-40.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, ELIMARI 

CUNHA FONTES - OAB:18329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação oposta na fase de cumprimento de sentença pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de Marcelina Santos 

Dias, alegando, em suma, que a parte autora-exequente não faz jus ao 

recebimento dos valores que pleiteia, haja vista que há excesso na conta 

de liquidação por ela apresentada, nada sendo devido, tendo em vista que 

houve administrativamente o pagamento dos períodos elencados, inclusive 

os 13º salários. Entretanto, concordo com o valor referente aos 

honorários advocatícios.

Manifestação da parte impugnada às fls. 140/142, aduzindo que não 

houve o pagamento dos 13º salários, pugnando pelo prosseguimento da 

execução.

É o que merece ser relatado.

Fundamento e decido.

Com efeito, as partes discutem se são devidos ou não os atrasados a 

partir de 2012.

Conforme se verifica da Relação de Crédito de fls. 137/138, a parte 

impugnada recebeu o benefício LOAS – Idoso durante todo o decorrer do 

ano de 2012, auferindo, inclusive, o respectivo 13º salário, este, por sua 

vez, já na constância do benefício de aposentadoria por idade. Tal 

situação se repete, visto que também foram pagos os 13º salários do ano 

de 2013; 2014 e 2015.

Logo, não há que se falar em atrasados em relação à parte impugnada, eis 

que já recebeu o que lhe era devido.

Por outro lado, percebe-se que do impugnante concordou com os valores 

devidos a título de honorários advocatícios apresentados nos cálculos de 

131/132, de modo a possibilitar a sua homologação.

Assim, vê-se que o acolhimento da presente impugnação é medida que se 

impõe.

Posto isso, ACOLHO a presente impugnação para homologar os cálculos 

do impugnado às fls.131/132 referentes aos honorários advocatícios, e 

DECLARAR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR imposta ao INSS 

quanto aos valores destinados à parte exequente.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128251 Nr: 5493-58.2017.811.0008

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA, PIERO VINCENZO PARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELLA ROBERTA 

APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - OAB:18849/O, ROGERIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:MT/6616, SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:SP/352.103

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da contestação 

apresentada, sobretudo em relação as preliminares arguidas.

Após o decurso do prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 17 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36009 Nr: 2422-63.2008.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SANTINA DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT

 Vistos etc.

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

efetue o pagamento do valor de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e 

quarenta reais), fixado no título executivo judicial, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

 2. Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, CERTIFIQUE-SE.

 3. Na sequência, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor atualizado da 

execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do crédito.

 4. Após, conclusos para análise dos pedidos.

 5. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 168 Nr: 8-88.1991.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do imóvel indicado às fls. 213/214.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130156 Nr: 6605-62.2017.811.0008

 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: ARD, RHPD, PVPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91652 Nr: 1816-25.2014.811.0008

 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: ELZA MARIA CARMO DE LIMA

 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:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por ELZA MARIA CARMO DE LIMA 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.: 80423 Nr: 2035-09.2012.811.0008

 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: THEREZA BUSIQUIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Assiste razão o teor da manifestação do INSS à fl. 116, de fato há 

referências da existência de um esposo, conforme menções à fl. 105 e 

110. Assim, INTIME-SE o patrono da parte autora para habilitar o esposo 

da falecida, no prazo de 10 (dez) dias.

Feita a habilitação, intime-se o INSS para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51090 Nr: 1916-82.2011.811.0008

 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: CATARINO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensora pùblica de Barra do 

Bugres-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono 

estes autos para INTIMAR A PARTE REQUERIDA DA R SENTENÇA A 

SEGUIR TRANSCRITO:Vistos etc.

Trata-se de ação de manutenção de posse c/c indenização por danos 

morais proposta por Catarino Souza de Oliveira em face de Benedito 

Miranda ambos devidamente qualificados nos autos.

Logo no início da marcha processual, foi tentada a conciliação entre as 

partes, a qual resultou frutífera, tendo o requerido cedido a posse de 10 

(dez) alqueires da área maior descrita na matrícula 18.999 registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres ao requerente.

Ocorre que no curso do processo, o requerente faleceu em razão da sua 

idade avançada, ficando pendente de cumprimento a decisão de fls. 38.

Desta feita, constatando a ocorrência de erro material, RETIFICO a decisão 

proferida às fls. 129 para, onde se lê: “devendo constar que o espólio de 

Benedito Miranda está representado pela herdeira Elza de Oliveira”, 

LEIA-SE: “devendo constar que a parte autora está sucedida pelos 

herdeiros de CATARINO SOUZA DE OLIVEIRA.

 Quanto à manifestação de fls. 82/84, não está claro nos autos de que a 

medição do imóvel pelo engenheiro agrônomo é questão preliminar à 

entrada da CEMAT/ENERGISA no imóvel, o que tornaria a execução 

prejudicada pela falta de exigibilidade. Desta forma, torna-se necessário a 

manifestação das partes neste aspecto ou a realização da perícia.

Em relação à manifestação de fls. 126/127, determino que seja intimado o 

Sr. Perito nomeado de fls. 49, para que apresente os honorários 

atualizados, num prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem 

e complementem/depositem os valores necessários para a realização da 

perícia.

Cumpra-se com urgência, providenciando-se o necessário.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51090 Nr: 1916-82.2011.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensora pùblica de Barra do 

Bugres-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a decisão de fl. 57, deferiu a habilitação dos 

herdeiros da parte requerida Benedito Miranda, atente-se a Serventia para 

promover a retificação na capa dos autos e na distribuição, devendo 

constar que o espólio de Benedito Miranda está representado pela 

herdeira Elza de Oliveira.

 2. Por outro lado, tendo em vista a informação de que a sentença de fls. 

38/39 ainda não foi cumprida pelos herdeiros, defiro o pedido de fls. 

126/127, consistente na intimação do agrimensor Ivo Borges, nomeado na 

sentença para apresentar o valor atualizados dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 3. Apresentados os honorários, intimem-se as partes para manifestação.

4. Em seguida, conclusos.

Intimem-se

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26648 Nr: 3008-71.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Vistos, etc.

Determino a retificação na capa dos autos e no sistema Apolo à alteração 

dos advogados nos autos fls. 81/82.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - (MT) 17 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46006 Nr: 2174-29.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por GENECY MIZAEL DE 

SOUZA em face de ELIZANDRO ARRUDA DE SOUZA.

 Às folhas 74, a representante da Defensoria Pública manifestou pela 

extinção do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu 

débito.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável ao pedido de extinção do processo (fls.76).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Sem custas, uma vez que já deferida a gratuidade às folhas 25.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Em favor da advogada Dra. LEDJANE ZANDONADI, nomeada às folhas 

33, arbitro o valor de 02 (duas) URH, referente aos honorários 

advocatícios, devendo a secretaria providenciar a expedição de certidão.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86279 Nr: 2079-91.2013.811.0008

 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: ELIZANDRA PRATES DA COSTA, MARIA CREUZA 

PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a 

pagar à autora ELIZANDRA PRATES DA COSTA 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 do indeferimento administrativo (21/09/2005 – 

fls.27).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.: 93230 Nr: 3088-54.2014.811.0008

 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: FRANCISCA DE JESUS SILVA

 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, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 80/81, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 
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ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47176 Nr: 3342-66.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUECY PONDÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Luecy Pondé de Lima em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.

Recebida a execução à p. 93, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 94v compareceu o executado dizendo concordar com os cálculos 

formulados pela exequente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 91/92, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, 

II, ambos do CPC .

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, 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 o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 23 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51658 Nr: 2407-89.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Luiza Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 138/139, para expedição 

do RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138836 Nr: 3822-63.2018.811.0008

 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: BRUNA ALEXANDRA FRANCELINO DE OLIVEIRA 

PETRONI, JOSÉ HENRIQUE VITÓRIO PETRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Bruna Alexandra Francelino de Oliveira Petroni 

e José Henrique Vitório Petroni, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do 

mencionado casal, bem como a regularização da GUARDA, VISITAS e os 

ALIMENTOS, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o 

acordo de folhas 05/09 por preservar suficientemente o interesse das 

partes, mormente dos menores envolvidos.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e 

Registral das Pessoas Naturais competente, para que proceda às 

averbações e retificação necessárias, observando-se que a cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, BRUNA ALEXANDRA 

FRANCELINO DE OLIVEIRA. Condeno os autores ao pagamento das 

custas processuais.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121707 Nr: 1813-65.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERGDA, IGDA, APGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de ação de execução de alimentos com pedido de 

homologação de acordo, proposta por EVELLYN ROBERTA GOMES DE 

ARAÚNO e IZABELA GOMES DE ARAÚJO, representadas por sua 

genitora ANA PAULA GOMES DA SILVA, tendo como requerido JOSÉ 

ROBERTO DE ARAÚJO, todos qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, às folhas 72/73 compareceram as partes 

informando que realizaram um acordo, pugnando por sua homologação.

 Com vista dos autos, representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo (fls.75).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Os direitos dos menores se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito razão pela qual, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de p. 72/73.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93128 Nr: 3013-15.2014.811.0008

 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 APARECIDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA DIAS FERREIRA, ADAILTON DE 

SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A GUARDA 

DEFINITIVA do menor NICOLLAS ARTHUR DIAS BUENO à sua avó materna 

Sra. MARIA APARECIDA DIAS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas, eis 

que já deferida a gratuidade às folhas 11.Transitada em julgado a 

sentença, proceda-se com o termo de compromisso de guarda, expeça-se 

ofício ao Cartório Extrajudicial competente, para a devida 

averbação.EXPEÇA-SE certidão de honorários à advogada nomeada Dra. 

SANDRA JANE SCOTTI, OAB/MT 15.152, nos termos da nomeação de 

folhas 23.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 424-21.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SANTANA ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORAS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por VANESSA 

SANTANA ALBERTI, em face de MAPFRE SEGURADORA S/A, todos 

qualificados nos autos.

 A execução foi recebida às folhas 192, determinando a intimação da 

executada.

 Às folhas 193/198 compareceu a executada informando o cumprimento 

da obrigação.

 Às folhas 197, compareceu a parte exequente pugnando pelo 

levantamento dos valores.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

 Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida e da 

requerente para que se manifestem 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.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121651 Nr: 19894-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RENE BARBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA RAMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.256-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:MT-13.822

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Exceção de Incompetência proposta por 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT em face de 

MARILZA RAMIRO DA SILVA.

 As folhas 12 compareceu a parte autora pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82120 Nr: 3809-74.2012.811.0008

 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: MARILZA RAMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:MT-13.822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - 

OAB:16.006/MT, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.256-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a contestação e documentos de folhas 57/68.

Expeça-se o necessário.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106770 Nr: 5980-96.2015.811.0008

 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: IVAN RIBEIRO LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127805 Nr: 5260-61.2017.811.0008

 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: LUZINEI JOSÉ ZANARDI, SKSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE SILVA SALVAT ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação e documentos de folhas 105/116.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123698 Nr: 3054-74.2017.811.0008

 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: Nicanor Tavares de Almeida, MSTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILDENE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação e documentos de folhas 32/38.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133556 Nr: 678-81.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES 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:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Pedido Cautelar Antecedente proposto por Cleonice 

Rodrigues de Almeida em face de Ympactus Comercial LTDA.

 A inicial de folhas 05/10 veio instruída com os documentos de folhas 

11/14.

 À p. 18/19 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 24 de Julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 4532-88.2015.811.0008

 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: VIRGINIA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44270 Nr: 496-76.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 117, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47148 Nr: 3314-98.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 145, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 
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trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134876 Nr: 1465-13.2018.811.0008

 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: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON EXPEDITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Lourival Pereira dos Santos 

em face de Adailton Expedito de Lima, todos qualificados nos autos.

 A petição inicial veio instruída com os documentos de p. 11/14.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de p. 19.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 19, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Pois bem, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte da presente sentença o acordo de 

folhas 19.

Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às fls. 15.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97786 Nr: 307-25.2015.811.0008

 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: VIVIANE FARIA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNES MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 2264-61.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 71 Nr: 53-68.1986.811.0008

 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 EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE PAULA LADEIA, JOAO MESSAS 

RUIZ, ROSALIA PIRES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER MUNIZ DE SOUZA - 

OAB:8180

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo autor 

às folhas73. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de trinta 

(30) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da 

lei.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 3042-94.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID BATISTA PEREIRA, Aldair Vieira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, Código de Processo Civil).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31456 Nr: 2568-41.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramiro da Silva Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 
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jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 132/135, celebrado nestes autos de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE promovida por RAMIRO DA 

SILVA DINIZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para 

que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo 

com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 6091-17.2014.811.0008

 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 CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124365 Nr: 3430-60.2017.811.0008

 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: EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125152 Nr: 3786-55.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127189 Nr: 4843-11.2017.811.0008

 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: LUCIENE BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127994 Nr: 5352-39.2017.811.0008

 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: MADISON RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123297 Nr: 2788-87.2017.811.0008

 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: LUIZ SOARES DE OLIVEIRA MARCELINO

 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:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO em parte o pedido de suspensão do presente feito, formulado 

pelo autor às folhas56. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo 

de sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da 

lei.

 CUMPRA-SE.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113127 Nr: 3526-12.2016.811.0008

 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: APARECIDO FLORENTINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, conclui-se 

inarredavelmente que a vestibular deve ser repelida, por força do que 

propala o artigo 330, incisos I do CPC, razão pela qual INDEFIRO-A 

declarando extinto o processo sem julgamento do seu mérito, consoante 

os termos do art. 485, X, c/c art. 57, ambos do Digesto Processual Civil.17. 

Eventuais custas, se houver, pela parte autora. 18. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se.19. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139160 Nr: 3997-57.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA MARIA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90988 Nr: 1228-18.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSDEMAR ASSAD JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Visto em correição;

1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação (fls. 113/117), ou comprovar 

que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), 

nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 1247-24.2014.811.0008

 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: LUIZA GOMES DA SILVA

 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: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127033 Nr: 4742-71.2017.811.0008

 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: ZELITA GONÇALVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 
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irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109661 Nr: 1521-17.2016.811.0008

 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: LUZINETE PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Defiro o pedido de fls. 100-vº, atenda-se na forma requerida.

2. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

3. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 4. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131018 Nr: 7131-29.2017.811.0008

 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: CARMELITA GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108623 Nr: 919-26.2016.811.0008

 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: CECILIA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123315 Nr: 2804-41.2017.811.0008

 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: HERMENEGIDIO VALERIANO BORGES

 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 do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132093 Nr: 7743-64.2017.811.0008

 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: MANOEL ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Ademais, tendo em vista que trata-se de Ação Previdenciária de 

benefício assistencial LOAS, determino que a equipe multidisciplinar deste 

Juízo realize estudo social na residência do requerente, sem prévio aviso, 

a fim de constatar a situação socioeconômica ao autor.

 5. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se 

quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 4710-66.2017.811.0008

 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: MILTON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139235 Nr: 4050-38.2018.811.0008

 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: CARLA DA SILVA VENANCIO GOMES, CAMILO 

MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIS PEREIRA CARDOSO, BENEDITA 

CORREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:24709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139352 Nr: 4133-54.2018.811.0008

 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: IZAQUE BATISTA BRANDÃO, PATRICIA FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 
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SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o requerente não 

aportou aos autos comprovante de residência, assim, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a exordial, juntando 

o mencionado comprovante, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Ritos.

2. Após, realizada a emenda no prazo assinalado, dê-se prévia vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para manifestação.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138796 Nr: 3795-80.2018.811.0008

 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: REGINALDO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO RENATO LIMA DA SILVA

 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 13 de Novembro 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94144 Nr: 3776-16.2014.811.0008

 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: IDELMA GONÇALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1923-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PINTO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Visto em correição,

Levando em consideração de que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90094 Nr: 5381-31.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MALDONADO FOLHA - ME, LUIZ 

CARLOS MALDONATO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos acarretará o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9386 Nr: 588-35.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ADRIANO ARAÚJO XAVIER, VANDA 

MARA FREIRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se para dar andamento ao feito, sem o que acarretará o 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123377 Nr: 2857-22.2017.811.0008

 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: RONE CARLOS DA GUIA DIAS, MRJDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIA FREIRE DA SILVA

 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 23 de Agosto de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, o 

advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139567 Nr: 4266-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX HUMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, Marcos Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, aportando aos 

autos o respectivo comprovante de residência, bem como, apresente a 

devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias 

pertinentes à distribuição da ação, de acordo com o respectivo valor do 

bem discutido na presente ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, 

tornem-me os autos conclusos para deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45060 Nr: 1281-38.2010.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, A advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe nos autos se recebeu o valor devido bem como para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138432 Nr: 3605-20.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUZERO RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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:

 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 23 de Agosto 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43645 Nr: 3679-89.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a juntada de comprovante de preparo de Carta 

Precatória e Diligência de Oficial de Justiça, já que o novo endereço 

colacionado nos autos para o ato citatório pertence a Comarca diversa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 901-93.2002.811.0008

 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): AGROPECUÁRIA OURO FINO LTDA, VANIA 

MARIA FERREIRA CARAM, ADRIANA FERREIRA CARAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBES LEMES ALMECER - OAB:11.378, 

GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, 

LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15.367, LUCIANA SIQUEIRA - 

OAB:7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, MARCILENE PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:14.232, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 1085-97.2012.811.0008

 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: ESPOLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE GOTTARDI BACCHETI, ANDRÉ 

GOTTARDI BACCHETI, ALCHIMEDES FARINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:MT- 11.268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 274/274-v°, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102240 Nr: 3039-76.2015.811.0008

 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 DE FATIMA TESTA
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 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROCURADOR

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138796 Nr: 3795-80.2018.811.0008

 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: REGINALDO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO RENATO LIMA DA SILVA

 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 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126682 Nr: 4550-41.2017.811.0008

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doamir da Guia Maciel, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87516 Nr: 3298-42.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELCIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedido já indeferidos acarretará o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberaçoes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3734-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANTONIO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos acarretará o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126859 Nr: 4648-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GREGORIO DA SILVA, EDSON NOEL 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos acarretará o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136194 Nr: 2265-41.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NOBRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCILINO MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 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 23 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87561 Nr: 3340-91.2013.811.0008

 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: MARISA BATISTA DE SANTANA, CICERO ROMÃO, 

EDSON ALMEIDA DE SANTANA, Mariano Dutra de Matos, ZULMIRA DOS 

SANTOS, ENEDINA SOUZA MATOS, ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH GALAN MORILLO, RONDON AVIAÇÃO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, LUCIANO 
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SALES - OAB:5.911-B

 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 16 de Outubro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113967 Nr: 4085-66.2016.811.0008

 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: ELIANE DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Defiro o pedido de fls. 145, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3507-06.2016.811.0008

 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: ZILDA FERREIRA NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Ante a proposta de acordo de fls. 85/86 intime-se a parte autora para 

manifestar-se.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89055 Nr: 4798-46.2013.811.0008

 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: Edivanio de Santana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

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

Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição...

Ante o pedido de fls. 122-v° dê-se vista dos autos a parte autora para 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24977 Nr: 1549-34.2006.811.0008

 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: VALDINEIA DOMINGUES DE PAULA, THOMPSON 

BARBOSA QUINTANILHA, ALICE QUINTANILHA DOS ANJOS, ALINE 

BARBOSA QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAU TORRES QUINTANILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Visto em correição,

Intime-se a parte inventariante para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 4710-66.2017.811.0008

 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: MILTON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de10 (dez) dias, apresentar quesitos e, caso queira, 

nomear assistente técnico para acompanhar a perícia a ser designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134283 Nr: 1099-71.2018.811.0008

 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: ROSICLEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 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 apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88162 Nr: 3925-46.2013.811.0008

 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: ANTONIO FERREIRA LIONEL

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, 

WALISSON FELIPE MAZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vista a Defesa do réu Jaksandro Lustosa dos Santos, para apresentação 

de memoriais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136417 Nr: 2412-67.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Autos: 2412-67.2018.811.0008 - Código: 136417.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 31 de julho de 

2018, às 13h30.

III - Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

IV – Intime o acusado a comparecer a audiência marcada pelo Juízo 

deprecante.

V – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 09 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-62.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARQUES MARQUES PEREIRA (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para manifestar no prazo de 15(quinze) dias,ID do documento 13935108 

“Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o 

necessário... O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FELIZARDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente , 

para no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos o cálculo sobre o valor 

atualiza da execução, com a inclusão da multa de 10%(dez por cento) 

sobre o valor atualizado do crédito.. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL APARECIDO DA SILVA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte reclamante 

para efetuar o pagamento das custas no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

de inscrição em dívida ativa .. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 1403-75.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GABRIEL PUZISKI, ADEMIR PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:OAB/MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RONALDO BAIA - 

OAB:23984-0, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos etc.

Intimem-se os embargantes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a contestação e documentos de folhas 99/137.

Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95274 Nr: 4901-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu, na 

pessoa de seu advogado, para que, apresente memoriais finais, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 5208-36.2017.811.0050
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.196 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 da 

CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado o apelante 

para, apresentar suas razões. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68067 Nr: 1897-42.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.140 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 da 

CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa a 

fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99222 Nr: 1661-51.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, JUÍZO DE DIREITO DA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERRA BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMELINDO BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 16, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 72880 Nr: 890-78.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILSON ORMOND SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA - OAB:PROCURADORA

 Vistos,

Ante a alegação de insuficiência de recursos para arcar com o custo do 

processo, acolho o pedido de fls. 70 e reconsidero a decisão de fls. 68 

bem como DEFIRO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, podendo ser 

revogados a qualquer tempo (arts. 99, § 3º, do NCPC, 5º, 8º e 9º da Lei nº 

1.060/50).

Cite-se o requerido para contestar em 30 dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 134-35.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEY DALTO DOS SANTOS - 

OAB:7.461/RO

 Vistos em correição,

Acolho o parecer ministerial de f. 62 e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, às 10:30horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 935-53.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA, MIGUELANGELO DE 

BARROS BASSO, FERNANDO VICENTE SARTOR, MARIANE LIMA 

SARTOR, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SARTOR & BASSO LTDA, CNPJ: 

07432563000106, atualmente em local incerto e não sabido 

MIGUELANGELO DE BARROS BASSO, Cpf: 11987624890, Rg: 21.994.764, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CLÁUDIA ROSILENE 

DE SOUZA, Cpf: 61461822149, Rg: 000964843, brasileiro(a), casado(a), 

empresaria, atualmente em local incerto e não sabido FERNANDO VICENTE 

SARTOR, Cpf: 90162595034, Rg: 606.9323928, Filiação: Vicente Fransico 

Sartor e Silda Marlene Schineider, data de nascimento: 23/07/1976, 

brasileiro(a), natural de Horizontina-RS, casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIANE LIMA SARTOR, Cpf: 17824577805, Rg: 

170.48834, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: [...] A primeira Executada contratou crédito inicial no 

valor de R$ 114.088,49 (cento e quatorze mil oitenta e oito reias e 

quarenta e nove centavos), como faz prova Cédula de Crédito Bancário n° 

20/00091 - X, estando os demais Executados elencados na modalidade de 

Devedores Solidários. Em função do negócio entabulado o Exequente 

tornou-se credor de citada quantia, acrescida dos encargos contratuais e 

legais, previstos no título em questão. No entanto , os Executador 

deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigou. Configurando o 

inadimplemento, resta ao Exequente promover a Execução de seu crédito, 

como lhe faculta a lei, mediante execução judicial[...]

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 167.930,80 - Valor 

Atualizado: R$ 167.930,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 935-53.2013.811.0050 (Código 

62943)Exequente: Banco do Brasil S/AExecutado: Sartor e Basso Ltda. e 

outrosVistos em correição.Considerando que a parte exequente 

apresentou novos endereços da parte executada e, mesmo assim, esta 

não fora encontrada para citação, DEFIRO o pedido de citação por edital 

de f. 133-134.Com efeito, expeça-se o necessário para cumprimento do 

ato citatório por edital.Concomitantemente:Considerando que é obrigatória 

a nomeação de curador à lide ao executado que, citado por edital, não 

comparece a juízo , caso o executado, citado por edital, não responder ao 

chamado judicial, desde já NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso como curadora especial da parte executada.Com a resposta, 
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intime-se a parte exequente para manifestação em quinze dias.Por fim, 

certifique o cumprimento integral da presente decisão e tornem os autos 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18613 Nr: 2337-53.2005.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE MORAIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E.P. DE MORAIS-ME, CNPJ: 

04200273000130. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte requerida para apresentar Contrarrazões 

face o recurso de apelação acostado aos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a 

qual institui os Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução 

De Conflitos e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, 

remetam-se os presentes autos ao Núcleo de mediação desta comarca 

(CEJUSC).Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a 

sessão de mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.Outrossim, 

comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, através de 

publicação pelo DJE.Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos 

para apreciação e homologação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 1955-16.2012.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, 

CNPJ: 13200276000165 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDIO MOISES PEREIRA LIRA, Cpf: 49574400182, brasileiro(a), 

solteiro(a), diretor administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA SENTENÇA 

PROFERIDA

Despacho/Decisão: Código 60950S E N T E N Ç AVistos.Cuida-se de ação 

monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT, em face 

de C M Pereira Lira Transportes, visando receber cédula de crédito 

bancário referente ao limite para operação de descontos de recebíveis, no 

valor de R$ 7.308,31 (fls. 05/27).Deferida de plano a expedição do 

mandado de pagamento (fl. 28), a devedora foi devidamente citada (fl. 34), 

e não pagou a dívida ou ofereceu embargos (fl. 35).É o relato. Decido.Não 

havendo embargos nem pagamento, nos termos do art. 1.102c do CPC, 

constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do 

cumprimento de sentença.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação 

para constar a presente como cumprimento de sentença.Intime-se o 

Advogado da exequente para juntar aos autos o demonstrativo do débito, 

em 5 dias (CPC, art. 614, II, CPC).Atualizado o débito, intime-se a 

executada, através de seu advogado, a efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J).Inexistindo pagamento, proceda-se a 

penhora online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud (CPC, 

arts. 475-J, § 3º e 655-A).Intime-se imediatamente a executada, na pessoa 

de seu advogado (CPC, arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, do 

auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação, querendo, 

no prazo de quinze dias (CPC, art. 475-J, § 1º).Em caso de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor do débito.Intime-se e 

se cumpra.Campo Novo do Parecis, 8 de abril de 2014. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 28 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 2281-34.2016.811.0050

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRUM, 

Cpf: 27565122068, Rg: 8.009.933.121, Filiação: Nilda Oliveira Brum e Olivio 

Pires de Brum, data de nascimento: 06/07/1959, brasileiro(a), natural de 

São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), transportador, Telefone 65 9987 9087. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta, com fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus 

parágrafos do Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 

10.931/2004), JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato 

e consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Levante-se o depósito judicial, devendo ser observado o 

disposto no artigo 3° parágrafo 1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.Condeno o requerido nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na 

forma do § 8.º do art. 85 do Código de Processo Civil (RTJ, 81:996 e RT, 

521:284), fixo em 10% sobre o valor da causa.As verbas da condenação 
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serão corrigidas monetariamente, a partir da citação.Sem prejuízo, 

considerando o trabalho realizado pela curadora especial, condeno a 

parte requerida ao pagamento de 01 URH à causídica em 

questão.Retire-se a etiqueta identificativa da META02 CNJ.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo e 

c o n s e q u e n t e  a r q u i v a m e n t o  d o s 

autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 03 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34844 Nr: 1633-64.2010.811.0050

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HICESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1053-58.2015.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

De início, não há o que se falar em prolação de sentença, uma vez que a 

ação monitória já foi devidamente sentenciado conforme se vê às f. 49.

Sem prejuízo, considerando que o executado foi devidamente intimada 

para efetuar o pagamento da dívida nos termos do art. 523 do CPC e 

manteve inerte conforme certidão de f. 90, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de quinze dias apresente o valor atualizado do débito, 

bem como indique bens passíveis de penhora em nome do executado, sob 

pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3844-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA, ROBSON 

TAVARES SANTANA, ERICA SANTOS DA SILVA, ALISSON VINICIUS 

ALVES, RAILENE BATISTA ALVES, JEFERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes rés , na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que, no prazo legal, apresentem as 

razões dos recursos de apelação de fls. 395, 397, 399 e 400 dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010536-39.2016.8.11.0050 Nome: VAGNER LUIS MACHRY Endereço: 

Avenida BRASIL, 1124NE, APTO 02, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS 

- MT - CEP: 78360-000 Nome: M.I. REVESTIMENTOS LTDA Endereço: Rua 

MARECHAL DEODORO, 717, 3º, 4º E 5º ANDARES, CENTRO, CURITIBA - 

PR - CEP: 80020-320 Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Endereço: Rodovia Anhanguera, s/n, Km 52, Vila Milit, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13203-850 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 26 de Julho de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - RN15186 (ADVOGADO)

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000446-23.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 26 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000879-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHIZUE WATANABE TSUZURA (REQUERENTE)
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NEWTON KOJI TSUZURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000879-24.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, a Requerente desenvolve a atividade de 

economiária, de forma que sua hipossuficiência não se presume. Assim, a 

uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pela Requerente 

não parece merecer deferimento, ou ao menos está a depender de 

justificativa mais adequada do que a simples declaração. Dessa feita, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de 

seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento dos 

pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento. Após, 

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

providências. Campo Verde/MT, 9 de julho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75802 Nr: 765-78.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Langer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Diogenes Andrade Palcido dos 

Santos, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ABID MUNDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO)

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON VARGAS (RÉU)

 

Processo nº 1000923-43.2018.8.11.0051 Ação Monitória. Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória proposta por OSCAR ABID MUNDIN em 

desfavor de VILSON VARGAS, ambos já devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com comprovante do 

recolhimento das custas e taxas processuais, bem como que os 

documentos pessoais do requerente não foram carreados ao feito. Diante 

do exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para acostar aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

devendo colacionar, ainda, seus documentos pessoais, no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde, 29 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000870-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA COSTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000870-62.2018.8.11.0051 Ação Revisional de Contrato com 

Pedido de Antecipação da Tutela Decisão. Vistos etc. É cediço que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No novo Código 

de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão 

“verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de 

demonstração da probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância 

dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre 

os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Em verdade, não se desconhece que 

não basta ao autor a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos 

cometidos pela requerida, pois a simples discussão judicial não autoriza o 

afastamento daquelas medidas administrativas legalmente admitidas em 

benefício do credor. Mais do que isso, para fazer jus ao deferimento 

liminar de seu pedido o autor deve demonstrar que suas razões 

revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Sob outra perspectiva, 

é de todo sabido que não basta ao autor a simples alegação de lesão e a 

afirmação de abusos cometidos pela instituição bancária requerida, 

especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos 

tribunais superiores. De elementar conhecimento que a simples discussão 

judicial não autoriza o afastamento daquelas medidas administrativas 

legalmente admitidas em benefício do credor. Mais do que isso, para fazer 

jus ao deferimento liminar de seu pedido o autor deve demonstrar que 

suas razões revisionais possuem fundamento jurídico relevante. Esse 

entendimento, minoritário no passado, passou a ganhar o apoio dos 

tribunais superiores, consoante se infere a ementa colacionada a seguir: 

“Conforme orientação da segunda seção desta Corte, nas ações 

revisionais de cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de 

discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para 

impedir o registro de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, 

salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a 

contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor 

correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, 

ao prudente arbítrio do magistrado.” (REsp 863.746/RS) Da análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, não se nota motivo para 

a modificação liminar de nenhuma das cláusulas lançadas na Cédula de 

Crédito Bancário: os juros remuneratórios, embora elevados, não foram 

efetivamente comparados, na inicial, àqueles cobrados por outras 

instituições financeiras em operações similares, de maneira que não se 

tem demonstração de suposto excesso; a capitalização dos juros é 

permitida, desde que convencionada e autorizada por lei, exatamente 

como o caso dos autos; consequentemente, se atraso houve, não se 

pode imputar a mora a outro que não ao próprio Requerente. Decido. 

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, INDEFIRO o 

pedido antecipatório, dada a inexistência de probabilidade do direito do 

Requerente. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC; CITE-SE a parte contrária para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação 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 a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC); 

ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública; 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC); DEVERÁ a parte requerida 
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manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334, 

§5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, 

iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC); 

ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado; Não realizado o acordo, a parte requerida 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341, do NCPC; Por fim, CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, eis que comprovados seus requisitos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 

de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000964-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA LEAO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000964-10.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se 

liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição 

em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou 

ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata 

medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a 

celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Como se sabe, 

a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o 

próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele participam um 

histórico de suas condutas comerciais negativas, além de alertar acerca 

de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de 

“coagir”, por vias transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, 

portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos 

limites do razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado 

atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque 

jamais incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir 

judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do 

direito invocado. E, em relação à presente ação, o direito à revisão do 

contrato se fundaria em duas premissas distintas: a impossibilidade de 

capitalização diária dos juros e a abusividade dos juros remuneratórios 

contratados. Entretanto, mesmo a detida análise da inicial não permite que 

se verifique, no caso em concreto, a incidência das duas irregularidades 

mencionadas pela Requerentes. E assim ocorre porque os tantos 

negócios jurídicos praticados pelas Partes não foram devidamente 

esmiuçados nos autos. Realmente, não se apresentou nenhum dos 

contratos anteriores, cujas cláusulas poderiam revelar o montante dos 

encargos acessórios efetivamente ajustados nos diversos negócios antes 

celebrados pelas Partes. Nem se apresentou perícia que analisasse os 

vários extratos apresentados para que, ao final, fossem revelados, em 

análise inversa, quais os juros cobrados pela instituição financeira. No que 

se refere à Cédula de Crédito Bancário apresentada na inicial, os 

encargos remuneratórios, embora gravosos, não necessariamente 

haveriam de ser qualificados como abusivos, especialmente se 

considerado que a Requerente, embora assim denominasse os juros 

cobrados, jamais mencionou qual a média de juros efetivamente cobrados 

por outras instituições em operações similares. Assim, os cálculos 

apresentados na inicial, aparentemente insuficientes à pretensão liminar, 

não puderam revelar o abuso supostamente praticado pela instituição 

financeira, quer pela definição de juros exorbitantes, quer pela forma de 

capitalização deles. É bom frisar, aliás, que, sem a definição dos encargos 

remuneratórios, se excessivos ou não, não se pode justificar o expediente 

adotado pela Requerente, de proceder à substituição dos juros 

contratados por aqueles legais. Só com a demonstração razoável do 

excesso remuneratórios é que se haveria de permitir a substituição dos 

encargos, seja pela média do mercado, seja pelos juros legais. Sob outra 

ótica, a capitalização afirmada pela Requerente não necessariamente 

haveria de ser indevida. Tratando-se de instituição financeira, a regra é 

justamente no sentido inverso, qual seja, a da possibilidade de utilização 

dessa forma de cômputo dos juros. Assim, em resumo, tem-se que os 

cálculos apresentados na inicial não puderam revelar os encargos 

acessórios efetivamente cobrados pela instituição financeira, razão pela 

qual não se pode autorizar a substituição desses encargos 

desconhecidos pelos encargos legais. Decido. Pelo exposto, nos termos 

do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela 

Requerentes. Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC). CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerid poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça feito pela Requerente, já 

que as várias anotações em cadastro de inadimplentes apresentadas na 

inicial revelam, ao menos sumariamente, a falta de capacidade financeira 

para suportar as custas processuais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de julho de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000984-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

ALINE PATRICIA ARAUJO MUCARBEL DE MENEZES COSTA OAB - 

PE29310 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MANO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000984-98.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão Decisão. Vistos 

etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de notificação 

extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 
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Verde/MT, 26 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001031-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR IVAN BOMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZE ABADIA MARINHO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001031-72.2018.8.11.0051 Ação de Exigir Contas. Despacho. 

Vistos etc. Trata-se de ação de exigir contas c/c pedido de liminar 

proposta por ILDEMAR IVAN BOMM em face de JOZE ABADIA MARINHO 

BORGES, todos devidamente qualificados, visando a prestação de contas 

pela parte requerida, no tocante ao compromisso assumido pela própria de 

adquirir um imóvel para os menores com os valores recebidos pela venda 

do imóvel descrito na matrícula de nº 2.045, fls. 083 do Livro 2 do Registro 

Geral de Imóveis de Campo Verde. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De início, antes de apreciar o pleito autoral, 

pertinente oportunizar ao requerente a possibilidade de emendar sua 

inicial, a fim de sanar as irregularidades a seguir apontadas. I – DO 

VALOR DA CAUSA. De elementar conhecimento que a toda causa deve 

ser atribuído um valor certo (art. 291, NCPC) e tal importância deve se 

aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser obtido por meio 

da tutela jurisdicional. LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa 

posta em juízo deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional 

deve ser valorada. A regra geral é que o valor da causa corresponde ao 

proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela 

jurisdicional (STJ, 1ª Turma, REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 

19.09.2006, DJ 19.10.2006, p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo 

código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 299) (destaquei). Na espécie, vislumbra-se que o requerente almeja a 

comprovação de que a ré empregou a importância recebida de R$ 

215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) na compra de um imóvel para 

moradia dos filhos menores de idade. Todavia, dá à causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), sem qualquer sustentáculo jurídico. É cediço que, na 

hipótese de, na primeira fase da ação de exigir contas, não ser possível 

apurar a quantia pretendida pelo autor, admite-se à atribuição de valor por 

estimativa, não sendo este o caso dos autos, eis que o montante da 

obrigação imputada à requerida é determinado. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Tratando-se 

de ação de prestação de contas é possível atribuir à causa o valor de 

alçada quando não há possibilidade de aferir, de plano o proveito 

econômico pretendido pela parte. Contudo, no caso dos autos, a autora 

especifica a quantia almejada, valor que deve ser atribuído à causa. 

Inteligência do art. 259, V, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70063079743, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça de RS, Relator: Gelson Rolim Stocher, 

Julgado em 26/02/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO. EXEGESE DO 

ART. 259, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Versando o objeto do 

litígio sobre prestação de contas de contrato de empreitada, que possui 

valor certo e determinado, o valor da causa deve corresponder ao do 

contrato. Impugnação ao valor da causa julgada procedente. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (Agravo de Instrumento Nº 

70055312524, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/08/2013) Por fim, não se pode 

olvidar que a celeuma da correção de ofício do valor da causa foi 

solucionada com o advento do Novo Código de Processo Civil, consoante 

se infere do art. 292, §3º do NCPC in verbis: O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, com o brilhantismo que lhes é peculiar, dissertam: §3º: 5. Controle 

de ofício do valor da causa. O juiz tem o dever de zelar pelos requisitos 

dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), entre os quais se encontra o 

valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de determinar, 

de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como recolhidas as 

custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. Valor da 

causa: natureza e controle judicial de ofício [Est. Delgado, p. 307]). O CPC 

292 não restringe a possibilidade de ser o valor da causa arbitrado de 

ofício à mera irregularidade na sua fixação, mas a estende também para 

casos em que o valor econômico não seja imediatamente aferido. Tendo 

em vista a necessidade de recolhimento das custas judiciais, o 

arbitramento a ser realizado pelo juiz deve ocorrer no início do processo, 

na avaliação da petição inicial (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 834). II – DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Sob outro prisma, vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, o requerente, na inicial, 

intitula-se comerciante, a demonstrar indícios de sua capacidade 

financeira. Assim, é essencial que o requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. III – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Denota-se que a 

parte autora não trouxe as respectivas sentenças proferidas nas ações 

mencionadas na exordial, documentos estes, indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320, NCPC). Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com 

o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] Os documentos 

indispensáveis à propositura da ação são os documentos substanciais e 

os documentos fundamentais. Os documentos substanciais são aqueles 

que o direito material entende da substância do ato (art.406, CPC); os 

fundamentais, aqueles que dizem com a prova das alegações da causa de 

pedir (STJ, 4. a Turma, REsp 114.052/PB, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, j.15.10.1998,Dj14.12.1998, p. 243). Além desses, a procuração 

outorgada ao advogado da parte constitui documento indispensável à 

propositura da ação (art. 104, CPC). São considerados documentos 

fundamentais, por exemplo, na ação que visa à obtenção de repetição de 

indébito tributário, "aqueles hábeis a comprovar a realização do 

pagamento indevido e a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que 

arcou com o referido recolhimento" (STJ, 2.a Turma, REsp 923.150/PR, 
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rel.Min. Eliana Calmon, j. 16.08.2007, D]29.08.2007, p. 183). Os 

documentos fundamentais constituem prova documental e, assim, devem 

vir aos autos com a petição inicial (art. 434, CPC) (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 341). 

Logo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de juntada de tais 

registros. IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Sob outro prisma, tem-se 

que a requerente silenciou-se no que concerne à opção pela realização 

ou não de audiência de conciliação ou de mediação, consoante preleciona 

o artigo 319, II e VII do NCPC, a saber: Art. 319. A petição inicial indicará: 

[...]. VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Diante do exposto, DETERMINO a intimação do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar os vícios acima 

apontados, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil e quanto a não 

demonstração da ausência de recursos, a não concessão das benesses 

da justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 23 de julho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001069-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA GUIMARAES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001069-84.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias 

transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida 

com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e 

da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos 

idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em 

mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em 

atraso. Chega-se, assim, ao primeiro requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da 

Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado aditivo contratual 

com a Requerida, não encontra reforço algum nos autos. Assim, uma vez 

que não se negou o vínculo contratual, mais razoável do que negar a 

idoneidade do débito é justamente reconhecer a existência de obrigação 

inadimplida. Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente 

decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam 

para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial. 

Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente. Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova. POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC). Sem prejuízo, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – 

esta só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a 

fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena 

de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de julho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101704 Nr: 37-32.2016.811.0051

 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: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:86.844/MG, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730/MG, Karen Badaró Viero - OAB:270219/SP, Marcelo 

Tostes de Castro Maia - OAB:63.440/MG

 Processo nº 37-32.2016.811.0051 (Código 101704).

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos 

Morais c. Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela Inaudita 

Altera Pars.

Vistos etc.

Cuida-se ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

danos morais c. pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela 

inaudita altera pars proposta por LUIZ CARLOS DA SILVA em face de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que à ref. 43 a parte executada comprova o depósito 

de R$ 18.067,79 (dezoito mil sessenta e sete reais e setenta e nove 

centavos).

 Por corolário, a parte autora concorda com o valor depositado e requer a 

liberação dos valores para a conta indicada à ref. 44 e após, a extinção 

do feito (Ref. 44).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, considerando que a parte devedora efetuou o pagamento 

(Ref. 43), aliado ao fato de que a parte exequente concorda com o valor e 

postula pela sua liberação (Ref. 44), não há razão para prosseguimento 

do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado e decorrido o lapso temporal estabelecido 

pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da 

parte exequente, observando a conta indicada à ref. 44.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 12 de julho de 2018.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147993 Nr: 3805-92.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Charnel Teixeira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207

 Autos n° 3805-92.2018.811.0051 (147993)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha TAWIE DE ABREU 

FREITAS para realizar-se no dia 29 de agosto de 2018, às 18h00min.

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, 12 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-41.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DAVID ANTUNES OAB - BA0001141S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGES ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Á PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para no prazo legal, se manifestar do pagamento juntado 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERLY GOMES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 21/08/2018 Hora: 13:20 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 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 5MB 

cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Gestor de Secretaria SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI LOPES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2018 às 15h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde-MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADONALDO MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018 às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2018 às 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-65.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 11/09/2018 às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde-MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENNY PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000093-77.2018.811.0051 Polo Ativo: LOURENY PAULA SANTOS 

COSTA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LOURENY 

PAULA SANTOS COSTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de ausência de 

comprovante de endereço e juntada de certidão original SPC, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado e documentos pessoais, defende o exercício regular de 

direito, a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e 

a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares suscitadas 

pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras restrições em seu nome e CPF. Por outro lado, verifica-se 

que a reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve 

contratação da linha do serviço pós pagos referente as linhas nº 

066-9983-9621, conta nº 2099330701, com aquisição do plano “VIVO 

INTERNET BRASIL 5GB”, juntando contrato assinado pela Autora, 

documentos pessoais, comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração e documentos pessoais em anexo a inicial, restando 

demonstrando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 
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diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé A legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de julho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 26 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA DE ARAUJO OAB - SP221286 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, entendo 

necessário que seja OFICIADO a Caixa Econômica Federal de Campo 

Verde para que esclareça, no prazo de 10(dez) dias, se quando da 

cessão de créditos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPF I, houve a alteração do número do contrato 

000014279 para o número 000069671604. Para melhor entendimento do 

pedido, determino que seja encaminhada cópia da petição inicial, 

contestação e documentos e impugnação. Determino ainda, que o ofício 

seja entregue pelo oficial de justiça. Campo Verde, 26 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY WILSON PEREIRA (RÉU)

VERA DIEHL PEREIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a certidão do oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de 

Cumprimento de Liminar e Citação, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER AO 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, bem como, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte requerida Vera 

Diehl Pereira e Ney Wilson Pereira, em virtude de a parte autora 

permanecer inerte, até a presente data, ao fornecer os meios para o 

cumprimento do mandado. Nestes termos, devolvo o mandado à 

Secretaria.", impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67336 Nr: 1735-71.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 53/60 foi 

protocolizada em 19/07/2018. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 3076-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 358 de 705



 Cod. Proc.: 62295 Nr: 2266-94.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do requerido de fls. 92, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste acerca de mencionada 

petição, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65526 Nr: 483-33.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar aos requeridos Icatu Seguros S/A, Cooperativa de crédito, 

poupança e investimento do Araguaia Xingu – Sicredi Araxingu e Banco 

Cooperativa Sicredi S/A, no prazo de 15 (cinco) dias:1-suspendam a 

cobrança das parcelas do prêmio;2-abstenham –se de efetuar quaisquer 

atos de cobrança em relação à Operação de Crédito n.º B70531412-8, 

bem como a inclusão do nome da requerente e/ou avalistas em órgãos de 

proteção ao crédito, até ulterior decisão deste Juízo ou enquanto tramitar o 

presente feito; 3-procedam à exibição dos documentos da Apólice n.º 

77000090, emitida para a quitação do saldo devedor da Operação de 

Crédito n.º B70531412-8, e declaração pessoal de saúde assinada pelo 

segurado. Defiro a gratuidade de justiça requerida.Considerando a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação. 

Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência. Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo 

Civil, as partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

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

Estado. Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27917 Nr: 1789-81.2011.811.0029

 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: Divina Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1789-81.2011.811.0029 (27917)

Vistos, etc.

 Antes de deliberar acerca do recebimento do recurso de apelação, 

intime-se à parte autora, na pessoa de Sua Procuradora para que se 

manifeste acerca da petição de fls. 219.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Canarana, 19 de julho 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29430 Nr: 939-90.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos, etc.

Uma vez que houve recusa do bem indicado à penhora às fls. 55 por parte 

da Exequente, intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Procurador, 

para que traga aos autos cópia da matrícula atualizada do bem e, diga se 

ainda disponível à garantir a presente execução.

Após, conclusos para análise.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 1129-19.2013.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Antonio Frigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lodovino Frigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 143 e suspendo o feito até ulterior manifestação da 

parte requerente.

 Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 2348-62.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO JOSÉ GOLDSCHMIDT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Para readequação da pauta, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 28 de agosto de 2018 às 12h30min (horário oficial do 

MT).

Atente-se a serventia em dar cumprimento às determinações pretéritas.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56797 Nr: 2350-32.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paczkoski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Para readequação da pauta, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 28 de agosto de 2018 às 13h10min (horário oficial do 

MT).

Atente-se a serventia em dar cumprimento às determinações pretéritas.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 425-89.2002.811.0029

 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: OSNIR RAMIRO PINTO, Marli Cruz de Oliveira, ODENIR 

RAMIRO PINTO, Santana Torquato da Silva, Edilaine Ramiro Pinto, Dalva 

Ramiro Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos da decisão de fl 109, intime-se do curador especial do 

ausente para que providencie os documentos necessários no prazo de 

dez dias, nos termos da manifestação de fl. 119, sob pena de extinção do 

feito por desídia processual.

Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13906 Nr: 1801-71.2006.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percila Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da juntada de fls. 219 e 221/224, INTIME-SE a inventariante para 

que informe a atual situação dos débitos em nome do “de cujus”, devendo 

esclarecer a existência de parcelas vencidas ou vincendas oriundas da 

operação de securitização/alongamento realizada junto ao Banco do Brasil 

S/A.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56952 Nr: 2428-26.2016.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 58, nos termos do art. 256, inciso II, CPC.

Expeça-se a citação por edital dos herdeiros Lázaro Teles e Josué Teles.

 Certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo para manifestação 

das herdeiras intimadas, conforme certidão de fl. 53.

Intimem-se, pessoalmente as Fazendas Públicas, nos termos do art. 183, 

CPC, para que se manifestem nos termos do item de n° 2, da decisão inicial 

de fl. 40.

 Em seguida, intime-se a inventariante por Dje para requerer o que de 

direito.

 Por fim, remetam os autos ao Ministério Público Estadual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 588-10.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador da parte 

Requerente Dr. Marcio Rogério París para que se manifeste sobre a 

informação juntada aos autos sobre às fls. 38/39.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 2440-55.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Turismo Ltda, Jayne Sandra Goebel, 

Edela Iespsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no montante de R$ 40.216,49, 

no CNPJ/CPF de HOTEL TURISMO LTDA, EDELA IEPSEN e JAYNE SANDRA 

GOEBEL.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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:

 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); 
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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, no montante de R$ 11.352,96, 

no CNPJ/CPF de JOÃO ELOY DE SOUZA NEVES.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 4094-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito, Zilda Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no montante de R$ 444.699,05, 

no CNPJ/CPF de NAIR ALVES DE BRITO e ZILDA ALVES DE BRITTO.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87134 Nr: 4252-35.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Anderson de Mattos Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no montante de R$ 3.700,72, no 

CNPJ/CPF de CARLOS ANDENSON DE MATTOS MELLO.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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:

 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, no montante de R$ 3.761,13, no 

CNPJ/CPF de ISABEL NOVAES DE ARAGÃO.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 4326-89.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Benedito da 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.

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, no montante de R$ 3.940,96, no 

CNPJ/CPF de HUDSON BENEDITO DA SILVA.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87091 Nr: 4207-31.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benevides de Freitas

 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.

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, no montante de R$ 13.383,57, 

no CNPJ/CPF de ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87152 Nr: 4261-94.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio 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:

 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, no montante de R$ 11.358,49, 

no CNPJ/CPF de CLÁUDIO DE SOUZA NEVES.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no montante de R$ 22.754,58, 

no CNPJ/CPF de ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE.

Acaso frutífero o bloqueio, intime-se a parte executada, 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 não encontrado nenhum valor, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê continuidade à execução, sob pena de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87131 Nr: 4249-80.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. ENGENHARIA LTDA

 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.: 32630 Nr: 1987-07.2009.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanandrea Lorena de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. de Lamônica 

Freire - OAB:6000

 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 preparar a distribuição da carta 

precatória para que seja efetuada a penhora e avaliação dos bens de 

propriedade do executado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67508 Nr: 2896-73.2014.811.0024

 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: Francisco Dutra do Nascimento, Eudália Camargo do 

Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marinho de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A despeito da revelia caracterizada, deixo de aplicar, por ora, os seus 

efeitos, uma vez que entendo necessária a instrução processual, no 

intuito de comprovar as alegações da requerente. Neste sentido é a 

jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE – 

TRABALHADOR RURAL – DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LABOR RURAL – INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL QUE DEVE SER CORROBORADA E AMPLIADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE 

PROVA ORAL NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – Desnecessário o 

prévio ingresso do pedido na via administrativa, consoante artigo 5º, 

XXXV, da Constituição e Súmula 09 deste Sodalício. - Não merece 

prosperar a alegação da consumação da prescrição, tendo em vista que, 

nos termos do artigo 103 da Lei nº 8.213/91, este instituto aplica-se 

tão-somente às parcelas de benefícios vencidas antes do qüinqüênio 

precedente à propositura da ação. - Para a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, no valor de um salário 

mínimo, conforme artigos 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, basta a 

demonstração da idade mínima e da atividade rurícola pelo prazo da Lei. - 

Constitui início de prova material da atividade rural da mulher o documento 

do cônjuge em que conste a sua qualificação como lavrador. - O início de 

prova material somente é apto à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural, pelo tempo da carência legalmente exigida, à obtenção do 

benefício e à comprovação da condição de segurado da Previdência 

Social, quando somado à prova oral produzida em audiência. - A ausência 

de impugnação especificada não implica necessariamente no 

reconhecimento do direito alegado, pois, nos termos da jurisprudência 

pacífica, é preciso que seja produzida prova testemunhal. - A revelia não 

gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial. - 

Nulidade da sentença que julgou o pedido sem oportunizar a realização de 

audiência de instrução, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, 

princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 5º, LV). - 

Preliminares rejeitadas e apelação do INSS provida. (TRF 3ª R. – AC 

2005.03.99.011365-2 – (1014531) – 10ª T. – Relª Desª Fed. Anna Maria 

Pimentel – DJU 14.09.2005 – p. 489)

 Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.9.2018, às 15 horas e 30 minutos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BARBOSA HORTENCE (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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 14101344. 

Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão ID 13985431, e do 

alvará eletrônico expedido ID 14378531. Chapada dos Guimarães-MT, 25 

de julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN. Gestor de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13986104 e do 

alvará expedido. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão ID 14330140, e do 

alvará eletrônico expedido ID 14378629. Chapada dos Guimarães-MT, 25 

de julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN. Gestor de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado das parte promovente da decisão ID 13985484, 

e do alvará eletrônico expedido. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2018.8.11.0024
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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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão ID 14330127, e do 

alvará eletrônico expedido ID 14378689. Chapada dos Guimarães-MT, 25 

de julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN. Gestor de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado das parte promovente da decisão ID 13985744, e 

do alvará eletrônico expedido. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado das parte promovente da decisão ID 13985991, e 

do alvará eletrônico expedido. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestora de Secretaria

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 14330130, para, 

querendo, impugnar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Provimento 

n.° 68/2018-CNJ. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado das parte promovente da decisão ID 13986225, e 

do alvará eletrônico expedido. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 06/2018-JECRIM - Considerando o Edital nº 006/2011/PRES, do 

Egrégio Tribunal de Justiça c.c. Edital nº 01/2018-JECRIM deste Juízo, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10267, em 04/06/2018, 

concernente a abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador para o Juizado Especial da Comarca de Colider, pelo presente 

edital torno público o GABARITO DEFINITIVO da prova realizada no dia 

15/07/2018, após a análise dos recursos interpostos:

* O Edital n° 06/2018-JECRIM completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15213 Nr: 2942-64.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI 

HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216, GISLAINE CRISPIM DE FARIAS CRUZ - 

OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A, RICARDO JOSE DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIVALDO DA SILVA 

VASCONCELOS - OAB:MS-5161

 Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte exequente para designação de data para 

hasta pública, pois que, até a presente data, não acostou a avaliação dos 

bens penhorados.

Malgrado a expedição de carta precatória à Comarca de Peixoto de 

Azevedo para avaliação dos bens em 23/05/2011, esta retornou 

desacompanhada do necessário auto de avaliação (fls. 171/173).

Por este motivo, a Secretaria Judicial deste Juízo expediu ofícios àquela 

Comarca em duas oportunidades, em 06/12/2013 e 26/06/2015, solicitando 

o envio do auto de avaliação (fls. 175 e 183).

Porém, ainda assim, houve remessa unicamente da certidão do Oficial de 

Justiça (fls. 185/186).

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito e dar o devido prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 749-90.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GAZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 
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CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Deixo por ora de analisar os embargos de declaração opostos contra a 

decisão de fls. 107/108.

É que, efetuada pesquisas nos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, constatou-se que a parte autora, embora tenha se atribuído 

a profissão de autônoma na petição inicial, na verdade é sócia-empresária 

da pessoa jurídica Agroplan Planejamento Agroflorestal Ltda (CNPJ 

14.206.511/0001-79), empresa que está ativa e atua na área agrícola e 

pecuária.

Outrossim, até pouco tempo atrás, vê-se que ela laborou para o Estado de 

Mato Grosso e para a pessoa jurídica Vedovoto & Ribeiro Ltda.

A par disso, verificou-se que a referida pessoa física possui patrimônio 

em tese incompatível com o benefício da gratuidade da justiça, ostentando 

04 (quatro) automotores, sendo eles uma caminhonete, um automóvel de 

passeio e duas motocicletas, 02 (dois) imóveis urbanos e 01 (terreno), 

além de transações imobiliárias de venda e compra e diversos produtos 

financeiros com acesso, inclusive, a linhas de financiamento de razoável 

valor.

 Com isso, proceda a zelosa Secretaria Judicial ao arquivo das pesquisas 

acima declinadas em arquivo reservado, em pasta própria, certificando a 

respeito, tudo em respeito ao sigilo fiscal e bancário, na determinação do 

art. 477 da CNGC.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do acervo patrimonial e justifique 

a necessidade do benefício da gratuidade da justiça concedido à fl. 29.

Após, sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LEMOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MAIA OAB - SP67217 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 14H20MIN, 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: 1000660-40.2018.8.11.0009

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:

JADIR MONTIER (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 14H40MIN, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TORNICH - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 15H00MIN, 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: 1000836-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA MARCONDES COLET OAB - MT18358/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 15H20MIN, 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: 1000995-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVENSIS PR CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA BUGALHO PIOLI OAB - PR36498 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 15H40MIN, 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-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000811-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL PROVENZI FELDKIRCHER (RÉU)

VANDEL FELDKIRCHER (RÉU)

S FELDKIRCHER - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 16H00MIN, 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000748-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. S. (RÉU)

J. D. S. S. (RÉU)

H. D. S. S. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

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 17H20MIN, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001624-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELAINE CRISTINA BERTOLAZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Petição e documentos anexos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98749 Nr: 1296-91.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, 

ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código 

de Processo Civil c/c art. 151 do Código Tributário Nacional.2 - Cite-se o 

requerido para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183, 

CPC/15).3 - Após, apresentada contestação, intime-se a parte autora 

para, querendo, impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, 

façam os autos conclusos.Cumpra-se.Colíder, 25 de julho de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 2817-13.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131600, FÁBIA DANIELA DA CUNHA - OAB:RJ/ 132.094, 

HUMBERTO CHIESI FILHO - OAB:SP/ 173.160, VENTURA ALONSO 

PIRES - OAB:132321/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032-B/MT

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO o requerimento de juntada de substabelecimento e 

carta de preposição, no tocante a retificação do polo passivo, DEFIRO 

prazo de quinze (15) dias para a juntada, momento em que será apreciado 

a retificação requerida. 2) HOMOLOGO a desistência da testemunha 

arrolada José Emidio Rodrigues do Prado. 3) DECLARO encerrada a 

instrução processual. 4) Permaneçam os autos conclusos para prolação 

de sentença. 3) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, encerro a presente às 14h04min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 3423-36.2015.811.0009

 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: CRISTAL INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 3423-36.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96224.

 Vistos, etc.

Diante da manifestação de fls. 112-115, REDESIGNO à audiência aprazada 

às fls. 108-109, para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h50min.

INTIMEM-SE. Às providências.

Colíder/MT, 24 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 673-52.2001.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO AMANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, DR. ADMAR 

AGOSTINI MANICA, para que, no prazo de 05 dias, providencie o preparo 

da carta precatória expedida nos autos para citação da parte requerida, 

junto ao Juízo da Comarca de São José do Rio Preto/SP, comprovando nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87439 Nr: 839-30.2014.811.0009

 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): ELIZABETE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo, manifestar-se 

sobre os documentos de fls 35/36, no prazo de cinco (05) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 7689 Nr: 876-48.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR COSTA, SEDENIR ANACLETO 

COSTA, LEOMAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165

 Processo n°: 876-48.2000.811.0009 (Código nº: 7689)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Jucemar Costa e outro

AÇÃO PENAL

 Vistos em correição.

Reitere-se o ofício de fls. 246, solicitando informações quanto o 

cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor dos réus.

 Em seguida, tome a Sra. Gestora as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, voltem-me os autos 

conclusos para decisão em gabinete.

Saliento, outrossim, que o presente processo se enquadra nas metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional da Justiça, devendo a Secretaria 

imprimir maior celeridade no trâmite processual.

Às providências.

Colíder/MT, 6 de setembro de 2017.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FIORIO SIRONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010189-32.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: FABIO FIORIO SIRONI 

EXECUTADO: VALTER FRANCISCO Vistos. Inicialmente, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo. 

Considerando a existência de débito remanescente, bem ainda que não 

foram encontrados créditos financeiros passíveis de constrição, a parte 

exequente requer seja expedido ofício ao DETRAN a fim de averiguar 

possíveis bens em nome do executado. Os veículos de via terrestre são 

passíveis de penhora, na forma do art. 835, incisos IV do NCPC, sendo 

que as averbações podem se dar por meio eletrônico, na previsão do art. 

837 do citado Estatuto Processual Civil: “Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: IV - veículos de via terrestre; “Art. 

837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”. No particular, vislumbra-se que a parte devedora não 

fez nenhum aceno em direção ao pagamento integral do débito, apesar de 

devidamente intimada, de modo que não resta outra saída ao Juízo senão 

acolher a pretensão de penhora de créditos que eventualmente possua 

junto às instituições financeiras e de veículos automotores. Ante o 

exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente veículos com 

respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD. Cumprida tal 

determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda 

que parcialmente, intime-se a parte executada da realização da penhora, 

fazendo constar no mandado que no prazo legal poderá apresentar 

embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, 

intimando-se o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do 

NCPC). Não havendo embargos, igualmente, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BRANDÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000883-90.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: JOÃO BRANDÃO Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Assim, considerando que a desistência do feito, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o 

pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA PERIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000891-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: CLAUDINEIA PERIM Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Assim, considerando que a desistência 

do feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), 

HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000822-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE APARECIDA MARTINS DA SILVA BELTRAME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000822-35.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ELENICE APARECIDA MARTINS DA SILVA 

BELTRAME Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Assim, considerando que a desistência do feito, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o pedido de 

desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANA DE MESQUITA ANDRADE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000218-74.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GIULLIANA DE MESQUITA 

ANDRADE PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao cumprimento do acordo celebrado, a parte exequente deu-se 

por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 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. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMILTON PINHEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000216-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SEBASTIAO AMILTON 

PINHEIRO JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao cumprimento do acordo celebrado, a parte exequente deu-se 

por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 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. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RICARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMARCO COMUNICACOES (REQUERIDO)

VIVO CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS DONADIA OAB - MT17248/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010196-24.2016.8.11.0009. REQUERENTE: NAIR RICARDO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEMARCO COMUNICACOES, VIVO CELULAR S/A Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada para 

se manifestar quanto aos comprovantes acostados pela parte executada, 

a parte exequente deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e 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. Colíder, 19 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TURINI & TURINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

JULIANO DA SILVA TURINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON AGUIAR ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000134-44.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: TURINI & TURINI LTDA - ME, 

JULIANO DA SILVA TURINI EXECUTADO: ANDERSON AGUIAR 

ALCANTARA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. A parte 

autora requereu a extinção do feito, em razão do adimplemento integral do 

débito pelo requerido (Num. 11381941 - Pág. 1/2). Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor penhorado e vinculado a este 

processo à parte requerida. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 
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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. Colíder, 05 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DA SILVA (REQUERIDO)

ROSENI DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001369-12.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE LUCIANO DIAS 

TADIOTTO REQUERIDO: ROSENI DA SILVA, ROSENI DA SILVA - ME 

Vistos. Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, 

diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e 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/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001368-27.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE LUCIANO DIAS 

TADIOTTO REQUERIDO: ROSENI DA SILVA Vistos. Consoante certidão 

retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da desídia da autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

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/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO LIMA 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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000385-91.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE ADRIANO LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Malgrado a parte 

autora tenha pleiteado a desistência da ação por falta de interesse 

processual, tal pleito ocorreu em 03/05/2018 às 11h48 (id. 13013495), ou 

seja, horas antes da audiência de conciliação designada para o mesmo dia 

03/05/2018 às 13h00 (id. 13023683), o que ensejou desperdício de 

trabalho desta Unidade Judicial. Assim, considerando que a desistência do 

feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem resolução do mérito (Enunciado 90 do FONAJE), 

HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a 

cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora 

ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, 

“caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“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.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 

de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000325-21.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOVELINO BEVENUTO 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, 

embora jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Cediço que o art. 370 do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 
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da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo, deixando outras em aberto, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Assim, não há 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. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte 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 CPC. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. bem 

como em todos os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora 

usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente 

inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade 

pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas 

principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade da 

prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, REVOGO a 

gratuidade da justiça em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo 

único, do nCPC, art. 470, parágrafo único, e principalmente ao art. 949, 

inciso III, da CNGC, abaixo transcrito, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 99, também do nCPC. 

“Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” Por consequência, em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Ressalta-se que a não adoção de qualquer 

providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual 

prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE 

HOMOLOGAR a respeitável minuta do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e 

passo a proferir SENTENÇA EM SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, 

"caput", da Lei 9.099/95. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

indústria do dano moral Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a 

provocar crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 
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simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que os seguintes 

números celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em 

tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, 

(66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE, além de mensagem sem número de telefone 

identificado enviada por pessoa intitulada por RAPHAELY RODRIGUES: 

Com estas evidências e a própria organização das tarefas e atividades, 

com agentes atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até 

mesmo eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código 

Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação 

Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” 

“CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define 

organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de 

obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal 

a ser aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 

4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 

pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 

direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 

(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte 

ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de 

consumo dos anos de 2015 e 2016 referente às linhas telefônicas (41) 9 

9232-6985 e (41) 9 9153-9137, na autorização do art. 225 do Código Civil 

c.c. os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
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em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda se enquadra justamente na hipótese 

delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque o(a) 

advogado(a) Dr(a). Suzinete Costa de Almeida atua na Cidade de Cuiabá, 

tendo escritório profissional na Rua 03, Quadra 11, Lote 04, Bairro 

Residencial Itamarati, além de seu telefone possuir DDD daquela localidade 

(65) 3044-8819 e (65) 9 3649-7397. Segundo porque o(a) referido(a) 

advogado(a) tem precisamente 739 (setecentos e trinta e nove) ações 

ativas tramitando perante 27 (vinte e sete) Juizados Especiais de diversas 

Comarcas deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 24, Barra do Bugres 01, Barra do Garças 260, Campo Verde 38, 

Canarana 01, Chapada dos Guimarães 59, Colíder 27, Cuiabá 01, 

Diamantino 05, Guarantã do Norte 13, Lucas do Rio Verde 14, Matupá 02, 

Mirassol D’Oeste 72, Nobres 07, Nova Xavantina 10, Paranatinga 01, 

Peixoto de Azevedo 01, Poconé 40, Primavera do Leste 02, Rio Branco 09, 

Rosário Oeste 16, Sinop 15, Sorriso 19, Santo Antônio do Leverger 57, 

São José dos Quatro Marcos 16, Terra Nova do Norte 03 e Água Boa 26, 

todas certamente contendo petições iniciais idênticas como esta, por 

exceção obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo 

débito objurgado. Terceiro porque a procuração é padrão formulário e sem 

reconhecimento de firma, e, constando a informação de que subscrita 

nesta Cidade de Colíder, tal fato certamente não ocorreu, pois que 

incomum advogados de Cuiabá se deslocarem para Colíder para 

ingressarem com ações de pequena monta. Quarto porque o(a) 

advogado(a) Dr(a). Suzinete Costa de Almeida sequer compareceu à 

audiência de conciliação, sendo que o advogado que esteve presente, Dr. 

Eduardo Moreira de Oliveira Silva OAB/MT 22.577-O, não tinha poderes 

para tanto e sequer acostou o respectivo substabelecimento (Num. 

12759007 - Pág. 1). Quinto porque houve a propositura direta da presente 

ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse 

boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, certamente a parte reclamante 

teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sexto 

porque acostados os extratos de pagamento de faturas de consumo da 

parte autora perante a parte ré. Sétimo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada 

pela parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, 

mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo 

conduta abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância 

maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer 

relação jurídica com a parte ré, notadamente pela fundamentação da 

petição inicial de Num. 11819051 - Pág. 2 e 9: “(...) O Requerente afirma 

desconhecer a origem do suposto débito, e vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, nos valores de R$ 102,70 

(Cento e Dois Reais e Setenta Centavos) e R$ 102,98 (Cento e Dois Reais 

e Noventa e Oito Centavos), supostamente gerados pelos contratos nº 

0248604420 e nº 0255388060, o que resultou na indevida inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Entretanto, 

cumpre destacar que o Requerente não efetuou compras, não adquiriu 

produtos por internet, muito menos contratou os serviços da empresa 

Requerida, não possuindo com esta qualquer relação jurídica.” (sic), bem 

como do pedido do item IV: “IV. Que seja julgado inteiramente procedente o 

pedido da presente ação para o fim, bem como de declarar por sentença a 

inexistência do débito, exclusão da negativação dos órgãos de proteção 

ao crédito e condenar a Requerida ao pagamento da indenização no valor 

de R$ 10.000,00 pelos danos causados à moral da Requerente;” (sic), o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída em 

quarenta salários mínimos, ou seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas 

as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora e seu(ua) 

advogado(a), SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na 

expressa previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, 

art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, 

inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos 

transcritos, tudo sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, na 

autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: “Art. 55. A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a requerimento, 

o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz 

condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 

ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para lesar a parte 

contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, 

nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 
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poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo(a) Dr(a). Suzinete Costa de 

Almeida, advogado(a) que tem precisamente 739 (setecentos e trinta e 

nove) ações ativas tramitando perante 27 (vinte e sete) Juizados 

Especiais de diversas Comarcas deste Estado a saber com os seguintes 

quantitativos: Alta Floresta 24, Barra do Bugres 01, Barra do Garças 260, 

Campo Verde 38, Canarana 01, Chapada dos Guimarães 59, Colíder 27, 

Cuiabá 01, Diamantino 05, Guarantã do Norte 13, Lucas do Rio Verde 14, 

Matupá 02, Mirassol D’Oeste 72, Nobres 07, Nova Xavantina 10, 

Paranatinga 01, Peixoto de Azevedo 01, Poconé 40, Primavera do Leste 

02, Rio Branco 09, Rosário Oeste 16, Sinop 15, Sorriso 19, Santo Antônio 

do Leverger 57, São José dos Quatro Marcos 16, Terra Nova do Norte 03 

e Água Boa 26, todas certamente contendo petições iniciais idênticas 

como esta, por exceção obviamente dos dados pessoais da parte autora 

e do respectivo débito objurgado; d) Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 26 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29568 Nr: 660-58.2009.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA, AGRÍCOLA 

SPERAFICO LTDA, Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI 

GORDO S.A, AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA, ENGEVIX 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, FERNANDO CÉSAR VOLPINI - OAB:610/A-RO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, RENATO 

MAURILIO LOPES - OAB:145802/SP

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes do retorno dos autos a esta 

primeira instância, bem como para, querendo, se manifestarem, em 30 

dias. Na inércia, o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79032 Nr: 2794-48.2015.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SAULO TOMICHÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, ante o abandono da causa, tenho que a presente ação deve ser 

julgada extinta. Isto posto e, por não haver qualquer prejuízo ao autor, que 

poderá ingressar com nova ação a qualquer tempo, extingo este processo 

sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.Ciência ao MP. 

Publique-se.Após, ao arquivo com as cautelas de estilo.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 353-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 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.: 122856 Nr: 3304-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON AMORIM DA CRUZ, LUCAS 

MATHEUS PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B

 DELIBERAÇÕES

1) Cumprido o ato, remeta-se a carta precatória para a comarca de origem, 

com as baixas e cautelas de estilo, consignando nossas homenagens.

2) Arbitro 01 URH em favor do doutor advogado que acompanhou o ato 

ante a inexistência de Defensor Público nesta comarca. Tal valor deverá 

ser pago pela Defensoria Pública tendo em vista que o ente possui 

orçamento próprio.

 3) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 419-74.2015.811.0046

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 373 de 705



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES, DEBORAH 

FERNANDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENICIO RODRIGUES TEIXEIRA, VANJA 

GUIMARÃES RODRIGUES, ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, ESPOLIO DE 

KIMIE TANAKA, CARMEM TSUYAKO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BERNARDI - 

OAB:64.240/SP

 Vistos.

Expeça-se Carta Precatória para citação dos Réus José Benício Rodrigues 

Resende e Vanja Guimarães Rodrigues no endereço informado às fls. 

501.

Em relação ao pedido do intem “b”, determino que o “Edital de Citação” de 

Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados seja 

publicado no DJe.

Intime-se a União para manifestar se possui interesse na presente ação.

Expeça-se ofício ao INCRA, enviando o georreferenciamento, para que 

informe acerca da possibilidade de certificação do citada na área 

usucapienda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 1090-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA RAISSA DE SOUZA SILVA, KAUAN ROSA 

ARAÚJO DA SILVA, LILIAN DE SOUZA, ANA RUBIA DA SILVA ARAUJO 

ROSA, KARINA ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para que, no 

prazo de 05 dias, informe o endereço onde se encontram os bens 

existentes para que seja expedido mandado de avaliação de todos os 

bens do inventário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122094 Nr: 2980-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADAILSON NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CAETANO 

JUNIOR - OAB:57792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença que estabeleceu 

aposentadoria por invalidez ao Exequente, ao passo que o INSS se 

quedou inerte quanto ao cumprimento da determinação de efetuar a 

implantação do benefício previdenciário, contados 30 dias da intimação da 

sentença.

Em se tratando de caráter alimentar, bem como ter se passado mais de 

seis meses desde a intimação, resta claro o caráter de urgência, motivo 

pelo qual DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em favor do Exequente 

para determinar o INSS a realizar a implantação do benefício no prazo 

legal, sob pena de aplicação de multa diária, a qual fixo em R$ 100,00 (cem 

reais).

Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento à Demandas Judicial para cumprimento da presente decisão.

Determino que o requerido comprove, ao término do prazo fixado, o efetivo 

cumprimento da decisão liminar, sob pena de incorrer na multa fixada no 

parágrafo anterior.

Após, intime-se a autarquia na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38963 Nr: 3661-80.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA NOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 3689-38.2017.811.0046

 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): BETT SABAH MARINHO DA SILVA, ADRIANA 

RAQUEL TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Decido. As duas rés arguiram a preliminar acerca da formação de 

litisconsórcio passivo necessário, afirmando que devem compor polo 

passivo da presente ação, os agentes que “doaram” os medicamentos e 

os que “receberam a doação”, no caso o ex–secretário e o ex–prefeito de 

Ministro Andreazza/RO da época.Rejeito a preliminar arguida pelas 

requeridas, uma vez que inexiste imposição legal de formação de 

litisconsórcio necessário.Ora, nada impede que o MPE mova outra ação 

em face de o ex–secretário e o ex–prefeito de Ministro Andreazza/RO da 

época tão logo disponha de provas suficientes para enquadra-los no polo 

passivo.Ademais, conforme manifestação ministerial (fls. 192), não há, no 

presente momento, elementos mínimos de participação dos mesmos nas 

condutas ímprobas narradas.Neste sentido: “ (...) 3. Não se verifica 

nenhuma relação jurídica que implique na formação de litisconsórcio 

necessário entre os réus e as diversas sociedades empresárias que se 

beneficiaram ou participaram dos procedimentos licitatórios suspeitos.(...) 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” 

(REsp. 1243334/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 

03/05/2011)Considerando a inexistência de outras preliminares, e não 

vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual 

dou o feito por saneado.Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra 

geral do artigo 373 do CPC. Especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.Caso a parte solicite a produção de prova 

testemunhal, determino que o rol de testemunhas já seja apresentado 

quando do seu requerimento.Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115535 Nr: 88-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.
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Trata-se de ação de guarda e responsabilidade proposta por Tiago de 

Araújo Toledo em relação à infante Isabelly Vitória Maciel Toledo, em face 

de Samara Balbina Maciel dos Santos.

Tendo em vista o parecer do MPE e a certidão do oficial de justiça às 

folhas 87 de que o requerente reside na cidade e comarca de Vilhena/RO, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018 

às 13:00h a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

Em relação ao estudo social, verifico que restou infrutífero em razão de ter 

a assistente social se dirigido ao endereço constante na inicial. Porém, na 

contestação a Requerida informou novo endereço em sua qualificação, 

qual seja: Rua Julieta Patrício Ferraz, 504W, Qd. 05, Lt. 18, Nova Vacaria, 

em Comodoro (MT).

Ante o exposto:

1 – expeça-se carta precatória para intimação da parte autora para 

comparecimento à audiência designada;

2 – expeça-se mandado de intimação da parte requerida para 

comparecimento à audiência designada;

3 – proceda-se a realização de estudo social da parte requerida no novo 

endereço informado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73703 Nr: 594-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PATRICIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de fiança, sobre o qual o MPE não se 

opôs.

Decido.

O Código de Processo Penal estipula que a fiança servirá para pagamento 

das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa 

se o réu for condenado (art. 336 do CPP).

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento 

das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, 

se o réu for condenado.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da 

prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Verifico que às folhas 12 fora arbitrada fiança ao indiciado, tendo 

recolhido o valor fixado, conforme ordem de soltura e comprovante de 

pagamento (fls. 13/14).

O MPE requereu arquivamento do presente inquérito (fls.. 36/38), alegando 

que a vítima não possui mais interesse no prosseguimento do feito, o que 

implica ausência das condições para propositura da ação penal, cuja 

decisão de arquivamento se encontra às folhas 48.

Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a 

quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o 

réu estiver obrigado.

Assim, verifico que estão preenchidos os requisitos para a restituição da 

fiança, conforme os arts. 337 e 347 do CPP e DEFIRO o pedido de 

restituição de folhas 50/51, devendo ser procedido o respectivo 

levantamento da fiança.

Intime-se o requerente e seu Advogado.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38694 Nr: 3392-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

A sentença de folhas 107/110 julgou parcialmente procedente os 

embargos à execução para afastar a comissão de permanência e a 

capitalização mensal.

Após o trânsito em julgado, foi requerido o cumprimento da sentença para 

execução dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que sequer foi iniciada a liquidação da sentença a fim de apurar 

qual o valor correto da causa, o que prejudica por essência a persecução 

pelos honorários.

 Importante consignar que o artigo 85 do CPC em seu parágrafo 2º declara 

que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:

Assim sendo se faz necessária a devida liquidação para que seja 

verificado qual o proveito econômico obtido pelo embargante.

 Intime-se o autor para, caso queira, inicie a fase de liquidação se 

sentença.

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26238 Nr: 390-68.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora 

online realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39781 Nr: 796-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAN & VIAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, 

EDUARDO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104848 Nr: 3028-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR BARCELO ASSIS TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, pois tal deve ser formulado na ação penal em 

trâmite e não no presente auto de prisão em flagrante.

Arquive-se o feito, cumprindo a decisão retro.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110092 Nr: 5338-38.2017.811.0046

 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: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, expeça-se carta precatória no endereço informado 

pelo requerente.

Cumpra-se.

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.: 120484 Nr: 2255-77.2018.811.0046

 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: ANTONIO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Antonio Manoel da Silva ajuíza a presente Ação de beneficio 

previdenciário “pensão por morte” 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, a parte 

autora 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 17h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 111924 Nr: 6096-17.2017.811.0046

 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: MAURINO DE SOUZA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ao requerimento de prova prestada formulado pelo 

requerente, tenho por bem admiti-lo nos termos do artigo 372, do CPC. 

Consigno que, diante da ausência da autarquia ré não há que se falar em 

ofensa ao contraditório, pois aquela se quer se dá ao trabalho de 

comparecer as audiências a que é chamada.

 Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74981 Nr: 1165-39.2015.811.0046

 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: ELIZABETH SOUZA DA SILVA, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Guarda proposta por Elizabeth Souza da Silva, em 

desfavor de Ana Cristina Silva Marques.

À ref. 37, foi informado pela psicóloga do juízo, que quando foi realizar o 

estudo social na residência da autora, a mesma não residia no mesmo 

endereço, estando em lugar incerto e não sabido.

Parecer ministerial, ref. 46.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinada a realização do estudo social na casa da autora.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de ref. 46, a parte autora não residi mais no mesmo endereço, 

sendo verificado que ninguém soube informar onde a mesma se encontra.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

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.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 98155 Nr: 22-44.2017.811.0046

 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: IVONE COURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 

23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Interposto o recurso de apelação e o apelado já ofertou contrarrazões ao 

recurso conforme se verifica nos autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intime-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.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

 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: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência de representante do requerido, que teria 

oportunidade de se manifestar sobre o requerimento do autor, passo a 

deliberar, sem prejuízo do contraditório.

Compulsando aos autos verifico que o requerimento do Douto Causídico 

merece acolhimento, pelo que retire-se tão somente o genitor como 

representante do requerente.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85796 Nr: 799-63.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdA, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, defensoria publica de comodoro 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS, ETC.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que haja atualização do 

débito do executado.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 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.: 75147 Nr: 1226-94.2015.811.0046

 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: ÂMZ, DLZM, ACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Ante o exposto, DEFIRO a busca e apreensão do menor Davi Lucca 

Zancanaro Moreno.Expeça o competente mandado de busca e apreensão 

do menor em favor do genitor. Lavre-se auto circunstanciado, assinado 

por duas testemunhas. No decorrer da diligência, se estritamente 

necessário, os oficiais poderão arrombar portas e requisitar, 

imediatamente e sem mais formalidades, o acompanhamento de 

policiais.Junte aos autos o termo de audiência.Notifique-se o Ministério 

Público.Cumprida a diligência supra, certifique-se e encaminhem-se os 

autos ao arquivo, considerando o esgotamento da medida, devendo as 

partes irresignadas propor à medida que entender cabível.Comodoro-MT, 

25 de julho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117798 Nr: 1055-35.2018.811.0046

 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: CARLOS ROBERTO SOUZA

 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 

13h20min, 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 consoante 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.DEFIRO a prova oral: depoimento pessoal do requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 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 [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independente de 

intimação.Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de 

A g o s t o  d e  2 0 1 6 ,  à s  1 5 h 4 5 m i n . E x p e ç a - s e  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.: 121704 Nr: 2801-35.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONES GIUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 121704

Vistos, etc.

Intimem-se a parte autora/embargante para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 300-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, POSTO COMODORO LTDA, TREVO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, 

TREVO TERRAPLANAGEM LTDA., TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 98615

Vistos, etc.

Recebo os embargos monitórios e suspendo a eficácia do mandado inicial, 

nos termos do § 4º, art. 702, CPC.

 Ao embargado, para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-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.: 103469 Nr: 2436-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, ALM INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B

 Cód. 103469

Vistos, etc.

Recebo os embargos monitórios e suspendo a eficácia do mandado inicial, 

nos termos do § 4º, art. 702, CPC.

 Ao embargado, para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 124351 Nr: 3860-58.2018.811.0046

 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: CONCREAÇO DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:4744/RO, FELIPE DUDA DA SILVA - OAB:8055/RO, KÁTIA CARLOS 

RIBEIRO - OAB:2402/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 05, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para que tenha ciência daquela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94290 Nr: 4015-32.2016.811.0046

 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: CONCEIÇÃO DE LOURDES BARBOSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85007 Nr: 622-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ÂRDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:MT/19114-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, expeça-se mandado de citação no endereço 

informado pelo requerente.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104848 Nr: 3028-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR BARCELO ASSIS TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Tendo em vista a decisão proferida no presente feito na ref: 57, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para que tenha ciência daquela.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 579-02.2015.811.0046

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cíntia Paula Baione Silva - 

OAB:187747/SP, Deise Steinheuser - OAB:255862/SP, Graziela de 

Oliveira Souza - OAB:253884/SP, João Luiz Cunha dos Santos - 

OAB:265931/SP, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:300.923/SP, Sérgio Roberto 

de Oliveira - OAB:75728/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIOS NARDINI - OAB:8386, 

VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL - OAB:MT/19114-A

 Ante o exposto, julgo procedente nos moldes do inc. I, do art. 487, CPC, o 

pedido formulado por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de 

EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA, para condenar a ré ao pagamento de 

R$ 47.850,07 a autora, a ser corrigido monetariamente desde o 

desembolso e acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês a 

contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a parte ré a pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte 

ré, que arbitro em 10% do valor da condenação, dada a natureza da ação, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença por qualquer das partes e satisfeitas as custas processuais, 
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arquivem-se os presentes autos. P. I. C.Comodoro-MT, 25 de julho de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 6365-56.2017.811.0046

 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: AILTON DE JESUS CARDOSO, ANDERSON RENATO DE 

GOES MENTZ, EDNEIA HONORATO ELOY, GILBERTO PEREIRA DA SILVA, 

ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, OSMAIR DE ASSIS MOURA, 

SOLANGE PERATO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENEDITO VOLPI - 

OAB:533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 24, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98660 Nr: 322-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, CLAUDINO 

FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, 

NINO OSORIO ROLIM MACHADO, IVETE QUIRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 98660

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução interpostos por Marco Antonio Mattana 

Sebben e outros em face de Banco do Brasil S.A. todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em despacho de ref. 08, este juízo determinou a certificação da 

tempestividade dos presentes embargos.

É o relato do necessário.

Os embargantes foram citados no bojo da ação executória ainda na 

vigência do Código de Processo Civil anterior (Lei 5.869/73), que previa o 

prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução, a contar da 

juntada do mandado de citação aos autos, norma esta que foi mantida pelo 

novel Código processual em seu art. 915.

Ressalto, que tanto na legislação anterior quando na novel, o prazo para 

embargar quando houver mais de um litisconsorte é contado a partir da 

juntada do respectivo mandado citatório aos autos. Portanto, ante a 

certidão lançada nos presentes autos, bem como a fundamentação supra 

mencionada, tenho por intempestivos estes embargos à execução, 

devendo o feito ser rejeitado liminarmente.

Assim dispõe a norma processual civil vigente:

 Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

Posto isso, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS, o que faço com 

fundamento no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando o 

feito extinto nos moldes do art. 485, IV, CPC.

 Condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 Incabível a condenação em honorários advocatícios em razão do não 

aperfeiçoamento da relação jurídica processual.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos executivos respectivos 

e após desapensem-se.

Após, com o trânsito em julgado e recolhidas as custas, encaminhem-se 

os autos ao arquivo.

P. I. C.

Comodoro-MT, 25 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.: 97550 Nr: 5499-82.2016.811.0046

 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: LEOCLESIO PASTORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Leoclesio 

Pastore em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente 

qualificados.

 Exarada sentença julgando procedente os pedidos constantes na 

exordial, apresentou o Instituto Nacional do Seguro Social recurso e 

razões de apelação, bem como a parte apelada já apresentou as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos.

Cumpridas a formalidade acima e comprovado a implantação do benefício 

concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 85026 Nr: 629-91.2016.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:MT/19114-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Thaila Mariani 

Paulino da Silva neste ato representada por sua genitora Angelita Paulino 

em face de Fabio Ermindo da Silva todos devidamente qualificados.

Foi decretada a prisão civil do executado, que devidamente intimado não 

adimpliu a verba alimentar.

À ref. 54 foi informado pela exequente que houve o pagamento do débito 

pelo executado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presente autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Recolham-se os mandados de prisão em aberto.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.R.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 89429 Nr: 2002-60.2016.811.0046

 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: DINAMICA EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO E 
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REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES AGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS MAURO DA SILVA - 

OAB:RO/666A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação proposta pelo Dinamica equipamentos de construção e 

representação LTDA, em desfavor de Edno Lopes Aguera.

À ref. 10, foi determinado à autora para proceder com o regular 

impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo.

Devidamente intimada a se manifestar nos autos, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, ref. 22.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o autor manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de ref. 22, a parte autora manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

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.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 26 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.: 89474 Nr: 2019-96.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE VITÓRIA LUCHI ZINGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SAMPAIO DE 

SOUZA - OAB:15102- A/MT

 VISTOS, ETC.

Certifique-se se à intimação da sentença ocorreu para o advogado da 

requerente.

Em caso negativo, intime-se a requerente da sentença proferida.

Transcorrido o prazo não sendo requerido o cumprimento de sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 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.: 90044 Nr: 2233-87.2016.811.0046

 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: MARILZA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, 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 o teor da manifestação retro, suspendo o presente feito 

nos termos do art. 689, CPC pelo prazo de 30 (trinta) dias para o fim de 

que seja regularizado o polo ativo da presente demanda.

 Desta feita, intimem-se o advogado subscrevente da petição anterior, 

para que habilite todos os herdeiros da parte autora/exequente 

apresentando na ocasião instrumento de procuração de seu mandatário.

 Apresentado nos autos o requerimento de habilitação, remetam-se os 

autos ao INSS para que este se manifeste a respeito de tal pedido em 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 26 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.: 94068 Nr: 3899-26.2016.811.0046

 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: REGINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da redesiganação da 

Perícia Médica, conforme Decisão de ref.: 47, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117933 Nr: 1132-44.2018.811.0046

 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: VALDIR GARVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da redesignação da 

Perícia Médica, conforme Decisão de ref.: 31, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-28.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010167-28.2014.8.11.0046. REQUERENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS, ETC. 
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Encaminhem-se os autos à Turma Recursal para o fim de que tome 

conhecimento da alegação apresentada pelo embargante e tome as 

providências que entender cabíveis. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-60.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN CAMPOS RESPLANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante para que, dentro do prazo legal, 

apresente novo endereço para citação da parte reclamada, considerando 

o documento juntado ID 10390996. Núbia Rodrigues de Oliveira Gestora 

Judiciaria em Substituição

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-09.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA FLORES MESQUITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010188-09.2011.8.11.0046. REQUERENTE: ONIRIA FLORES MESQUITA 

DE FREITAS REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A VISTOS, 

ETC. Manifeste-se o exequente em cinco dias acerca do requerimento do 

executado. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos. 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: 1000018-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000018-53.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARCELO ADRIANO BOFF 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Manifestem-se as 

partes no prazo comum de 05 dias acerca do conteúdo do ofício juntado 

nos autos de ID 14349680. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010259-69.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO VERA (EXECUTADO)

CLEONICE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010259-69.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: CELIO RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: CECILIO VERA, CLEONICE CARVALHO Vistos, etc. 

Manifeste o exequente acerca do requerimento de parcelamento efetuado 

pelo executado em 05 dias. Após, com ou sem manifestação, venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A (ADVOGADO)

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA FERREIRA BONDARENKO OAB - SP0199166A (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: L. ROSSI & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI 

S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA - EPP VISTOS, ETC. 1) Retifique-se o 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; 2) Após, 

considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Apolo, se necessário o for e caso não 

tenha feito. 4) Cumpra-se na íntegra a decisão interlocutória de ID 

13919560. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-57.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA FOGLIATTO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010232-57.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: ROSINA FOGLIATTO CORREA 

EXECUTADO: ROQUE DE OLIVEIRA MACHADO VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido formulado pela parte exequente de suspensão dos presentes 

autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à tentativa de 

localização de bens do executado. Cientifique-se a parte exequente de 

que a ausência de manifestação no prazo antes deferido ensejará na 
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extinção ou arquivamento do feito a depender do momento processual. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NISLEI APARECIDA SCHMITZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000051-43.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NISLEI APARECIDA SCHMITZ 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

VISTOS, ETC. Cuida-se de reclamação manejada por NISLEI APARECIDA 

SCHIMITZ DE PAULA contra BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Da 

Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta maneira no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora que comprove que não utilizou a linha no 

período mencionado, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

cobrança de valores já quitados lhe causa prejuízos de ordem material. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER 

LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente as 

restrições realizadas por BANCO BRADESCO S/A no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, 

utilizando-se para tanto o sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente 

para o fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no 

rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida BANCO BRADESCO S/Ano prazo de 05 (cinco) dias. Ante a 

impossibilidade de a parte autora comparecer a audiência de conciliação 

outrora designada, conforme justificativa, DETERMINO que seja agendada 

sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial 

Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se o requerido para tanto, desnecessária sua citação pessoal 

considerando que este já compareceu espontaneamente nos autos tendo 

inclusive apresentado contestação. Comodoro-MT, 26 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NISLEI APARECIDA SCHMITZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1000050-58.2018.8.11.0046. REQUERENTE: NISLEI APARECIDA SCHMITZ 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, ETC. Cuida-se 

de reclamação manejada por NISLEI APARECIDA SCHIMITZ DE PAULA 

contra BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Da Tutela de urgência. 

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

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

resultado útil do processo. Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

que comprove que não utilizou a linha no período mencionado, mormente 

por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito do perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores já 

quitados lhe causa prejuízos de ordem material. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA 

DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de 

determinar a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange tão somente as restrições realizadas por 

BANCO BRADESCO S/A no que se refere ao débito discutido nos 

presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, utilizando-se para tanto o 

sistema disponibilizado pelo CNJ ou equivalente para o fim específico de 

determinar a exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no 

que tange tão somente a restrição realizada pela requerida BANCO 

BRADESCO S/Ano prazo de 05 (cinco) dias. Ante a impossibilidade de a 

parte autora comparecer a audiência de conciliação outrora designada, 

conforme justificativa, DETERMINO que seja agendada sessão de 

conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se o requerido para tanto, desnecessária sua citação pessoal 

considerando que este já compareceu espontaneamente nos autos tendo 

inclusive apresentado contestação. Comodoro-MT, 26 de julho de 2018. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-02.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA LUCIA FIUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000250-02.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ABADIA LUCIA FIUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação 

ocasião em que o autor requereu indenização por dano moral onde se 

formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito efetuada pelo requerido. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 
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do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas pelo requerido no que se refere ao débito 

discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim 

específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente aos 

órgãos de proteção ao crédito. Intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, manifestem se possuem interesse na 

designação de audiência, considerando que a requerida já apresentou 

contestação nos autos. Se qualquer das partes manifestar interesse pela 

designação, proceda conforme requerido nos termos da pauta do 

conciliador. Não havendo interesse, venham-me os autos conclusos para 

sentença. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Atento aos autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o 

fim de no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Aponte o valor pretendido pelos 

danos morais; 2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, 

CPC; Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no 

prazo acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-41.2018.8.11.0046

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:

RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000077-41.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS 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: 1000280-37.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000280-37.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: LUCILENE PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a), na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. 

Se for o caso de recolhimento de custas processuais, proceda conforme 

manda o Provimento n.º 12/2017 e encaminhem-se os autos à Central de 

Arrecadação. Após o decurso do prazo de quinze dias do trânsito em 

julgado, permanecendo as partes em silêncio, proceda-se a baixa e ao 

arquivamento definitivo. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000353-72.2018.8.11.0046. REQUERENTE: TEREZINHA DO NASCIMENTO 

SOARES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de 

reclamação manejada por TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES já 

qualificada nos autos em face de BANCO CETELEM S.A. Estando a petição 

inicial nos termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). RECEBO a referida 

Petição Inicial. É o breve relato. Fundamento e decido. Da Tutela de 

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

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

o risco ao resultado útil do processo. (grifos nossos). Desta maneira no 

que tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora que comprove que não celebrou o empréstimo 

discutido nos autos, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

cobrança de valores oriundo de empréstimo que em tese não celebrou lhe 

causa prejuízos de ordem material. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO: que a Promovida 

BANCO CETELEM S.A. suspenda os descontos do empréstimo consignado 

apontado pela autora devendo para tanto, realizar as suas expensas e 

todas as diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até 

ulterior deliberação deste juízo. para o fim de determinar a exclusão do 

nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas pelo requerido no que se 
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refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e 

SERASA, para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa 

por descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente 

aos órgãos de proteção ao crédito. Oficie-se ao INSS para que proceda 

com a suspensão dos descontos em folha no benefício do autor no que 

diz respeito ao empréstimo discutido nos autos. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente a parte 

requerida. DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação 

conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do 

art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 

9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de 

conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000352-87.2018.8.11.0046. REQUERENTE: OVIDIO MARTINS DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de 

reclamação manejada por OVIDIO MARTINS DE ARRUDA já qualificado nos 

autos em face de BANCO CETELEM S.A. Estando a petição inicial nos 

termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). RECEBO a referida Petição Inicial. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (grifos nossos). Desta maneira no que tange à 

probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência 

tem se manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita 

prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte 

autora que comprove que não celebrou o empréstimo discutido nos autos, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores 

oriundo de empréstimo que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de 

ordem material. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida BANCO CETELEM S.A. suspenda os 

descontos do empréstimo consignado apontado pela autora devendo para 

tanto, realizar as suas expensas e todas as diligências legais e possíveis 

para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo. para o fim 

de determinar a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange tão somente as restrições realizadas 

pelo requerido no que se refere ao débito discutido nos presentes autos. 

Oficie-se o SPC e SERASA, para o fim específico de determinar a 

exclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes no que tange tão 

somente a restrição realizada pela requerida no prazo de 05 (cinco) dias. 

Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será 

expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. Oficie-se ao 

INSS para que proceda com a suspensão dos descontos em folha no 

benefício do autor no que diz respeito ao empréstimo discutido nos autos. 

Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será 

expedido diretamente a parte requerida. DETERMINO que seja agendada 

nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado 

Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 

(quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT 

para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva 

de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de 

instrução e julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias 

antes da audiência a ser realizada consignando em seu bojo nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000350-20.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, ETC. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial para o fim de trazer aos autos nova 

procuração assinada a rogo e subscrito por duas testemunhas ou 

procuração pública sob pena de incorrer nos termos do art. 485, I, CPC no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se com urgência por tratar-se de 

pessoa idosa cujo feito tem prioridade na tramitação nos moldes do art. 

1.048, I, CPC. Após, conclusos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-76.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LEDA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010017-76.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: ELZIRA PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: LAURA LEDA CORREA Vistos, etc. Trata-se de Embargos à 

execução apresentados por LAURA LEDA CORREA em sede de 

cumprimento de sentença, argumentando pela impenhorabilidade do bem 

imóvel apresentado pelo exequente para fins de penhora. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Quanto à matéria alegada pelo 

embargante acerca de tratar-se de bem de família, ressalto que a Lei 

Federal n.º 8.009/1990 dispõe sobre a modalidade bem de família legal, 

considerando que, nos termos do seu art. 1º, “o imóvel residencial próprio 

do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. No 

caso concreto, o embargante demonstrou por meio de fotografias a 

utilização de tal imóvel como a moradia da família, elementos de prova que 

evidenciam tratar-se, portanto, do único imóvel de sua propriedade e que o 

mesmo é utilizado para a sua moradia permanente, situação que afasta a 

constrição por incidência da norma protetiva (impenhorabilidade) prevista 

no artigo 1º da Lei nº 8.009/90 (dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 

de família), in verbis: Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de 

dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 

contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (grifamos) Ocorre 

que a própria legislação acima citada traz exceções quanto à 

impenhorabilidade, sendo deste modo excepcionalmente possível a sua 

penhorabilidade. No caso dos autos, vislumbro que se trata de um único 

imóvel, cujo tamanho e a disposição de suas edificações permite 

desmembramento, vez que consoante verificado pelo laudo apresentado 

pelo próprio embargante cerca de 1.100 m² da área total é utilizada para 

garagem e jardinagem. Todavia, o feito em questão possui peculiaridades, 

considerando que a área total do imóvel está hipotecada por força de 

contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco S/A. Para tanto, 

transcrevo na oportunidade o que dispõe o art. 7ºA do Decreto-Lei nº 

911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/214, que assim determina: 

Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por 

alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer 

discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo 

valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei nº 13.043, 

de 2014) [grifei] Do que se verifica pelo dispositivo legal acima transcrito, o 

que é proibido é a penhora do bem constituído por alienação fiduciária, não 

havendo óbice a penhora de direitos. Importante dizer que o fato de o 

imóvel de matrícula nº 2.770 e 2.771 ter sido adquirido através de 

alienação fiduciária, sendo proprietária e credora o Banco Bradesco S/A, 

tal fato não impede a penhora sobre direitos e ações atinentes ao 

contrato. Precedentes da Corte da Cidadania: [...] 1. Incidem os 

enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos 

textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado 

recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não 

estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a 

propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a 

penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas 

podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação 

fiduciária.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 

644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016). Ante o exposto, LEVANTO a 

penhora que recaiu no bem imóvel de matrícula 2.770 e 2.771 desta 

comarca. DETERMINO a penhora dos direitos e ações que o executado 

LAURA LEDA CORREA possui sobre o bem imóvel de matrícula n. 2.770 e 

2.771 do Registro de Imóveis desta comarca, desde que ressalvados os 

direitos do credor fiduciário. Uma vez paga a integralidade da dívida ao 

credor fiduciário, SUBSTITUO a penhora dos referidos direitos pela 

penhora, sob a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e 

jardinagem. Intime-se o credor fiduciário para que tome ciência desta 

decisão. Notifique o Registro de imóveis desta urbe para o fim de que 

conste anotação de que havendo comunicação do credor fiduciário para 

que seja procedida a transferência de propriedade do bem em favor do 

devedor LAURA LEDA CORREA, fica desde já autorizada a penhora sobre 

a área de 1.100 m² da área total utilizada para garagem e jardinagem. 

Intimem-se a parte exequente para apresentar outros bens passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000335-51.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA DE JESUS LEITE 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de 

reclamação manejada por MARIA DE JESUS LEITE já qualificada nos autos 

em face de BANCO CETELEM S.A.. Estando a petição inicial nos termos 14 

da Lei 9.099/1995 (LJESP). RECEBO a referida Petição Inicial. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. (grifos nossos). Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

que comprove que não celebrou o empréstimo discutido nos autos, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores 

oriundo de cartão de crédito que em tese não celebrou/contratou lhe 

causa prejuízos de ordem material. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO: que a Promovida 

BANCO CETELEM S.A. suspenda os descontos do empréstimo consignado 

apontado pela autora devendo para tanto, realizar as suas expensas e 

todas as diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até 

ulterior deliberação deste juízo. Oficie-se ao INSS para que proceda com a 

suspensão dos descontos em folha no benefício do autor no que diz 

respeito ao empréstimo discutido nos autos. Deixo de fixar multa por 

descumprimento em razão do ofício que será expedido diretamente a parte 

requerida. DETERMINO que seja agendada sessão/nova sessão de 

conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 
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sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-87.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000212-87.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA MOREIRA 

REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000011-61.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

EXECUTADO: ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS VISTOS, ETC. Em 

respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO que a 

parte exequente: 1) Emende a petição inicial juntando aos autos o contrato 

entabulado entre as partes, considerando que aquele apresentado aos 

autos diz respeito a pessoa diversa, no prazo de 15 (quinze dias) sob 

pena de extinção da presente execução nos termos do art. 924, I, CPC. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA ESTEVO GOMES (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 179483 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/08/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (AUTOR)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001032-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AFFONSO DE CASTRO ENGLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT ENGLER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO AFFONSO ENGLER (HERDEIRO)

MARGARIDA DE CASTRO ENGLER BICALHO (HERDEIRO)

RITA DE CASTRO ENGLER (HERDEIRO)

IRACEMA DE CASTRO ENGLER ALVES NASCIMENTO (HERDEIRO)

HERBERT ENGLER SOHN (HERDEIRO)

ADELAIDE DE CASTRO ENGLER VELLOSO (HERDEIRO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001176-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIA DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

THIAGO ALEX DA SILVA TORRES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 179429 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 20/08/2018 às 16hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001587-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. BEDIN TRANSPORTE - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 180657 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/09/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001723-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001723-97.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA RÉU: DOUGLAS DE TAL Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 

de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001653-80.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOAO 

ALVES DOS SANTOS, MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 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. Jaciara/MT, 26 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78954 Nr: 1791-35.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCESA, JCCESA, TFCJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54338 Nr: 2798-67.2013.811.0010

 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): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5297 Nr: 897-55.1999.811.0010

 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: VANDERLÉIA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES, ITAÚ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, Dorival Alves de Miranda - OAB:3446-A, 

Juares Antônio Batista do Amaral - OAB:2638-MT, Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB:8.506-A, Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT, 

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:8505-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7587 Nr: 14-40.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LORRAINE PEIXOTO CARVALHO, LIDIA MARIA 

PEIXOTO, TEREZA BUENO LAGO, Pedro Peixoto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS TEIXEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Alves de Miranda - 

OAB:3446-A, Juares Antônio Batista do Amaral - OAB:2638-MT, 

Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 1911-44.2017.811.0010

 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: MAXSUEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito com relação à executada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, face o pagamento do débito que 

lhe competia, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes, se houver, pela executada.Liberem-se os 

valores depositados à Ref. 53 em favor do exequente na conta bancária 

informada à Ref. 57, nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ. De 

outra banda, requerido o cumprimento de sentença pelo exequente em 

face da executada CAIXA SEGURADORA S/A (Ref. 63), em obediência ao 

art. 523 do CPC, intime-se a parte executada, por meio de seu Patrono, via 

DJE, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se 

que sem o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como, honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar (art. 523, § 1º do CPC).Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, intime-se o exequente 

para atualização do débito em 10 (dez) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.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.: 100235 Nr: 6267-82.2017.811.0010

 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: IVONE ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Inicialmente, constata-se que, mesmo devidamente citado (Ref. 

10), o requerido deixou de apresentar Contestação, sendo certificado à 

Ref. 16. Dessa forma, revogo em parte a decisão de Ref. 23, no que tange 

à apresentação de peça defensiva pelo INSS e, consequentemente, 

decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar os efeitos dos artigos 344 e 

355, II, ambos do CPC, tendo em vista a parte requerida se tratar de 

Fazenda Pública e, portanto, não se aplicar o efeito material, já que seus 

bens e direitos são considerados indisponíveis, conforme prevê o inciso II, 

do art. 345, do CPC. De outra banda, homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Odelson Farias Lima. Lado outro, concedo o prazo de 10 

(dez) dias para juntada de substabelecimento. Por fim, finda a instrução, 

permanecam os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110587 Nr: 1456-45.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DIESEL

 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

 Vistos etc. Inicialmente, constata-se a desnecessidade de realização da 

presente solenidade, tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS reconheceu o período de atividade rural do demandante, 

conforme documentos anexos à inicial. Lado outro, defiro a juntada de 
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substabelecimento, conforme requerido pelo advogado do requerente. De 

outra banda, finda a instrução, façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 410-31.2012.811.0010

 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: ROMANA MONTE ALENCAR

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, acerca do desarquivamento dos presentes autos, estando 

os mesmos à disposição pelo prazo de 20 dias, oportunidade em que 

serão novamete remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25938 Nr: 2473-68.2008.811.0010

 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: FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MOREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Moreira do N. Cutulo - 

OAB:6533 RO, Paulo Nunes Ribeiro - OAB:7504 - RO, SAMANTHA 

ALCANTARA SANTOS - OAB:7913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 194/195, tendo em vista que a medida solicitada 

não é cabível nos autos da ação de inventário, já que a Fazenda Pública 

sequer é parte do procedimento.

Aliás, caso a parte entenda que ainda existam créditos remanescentes à 

receber, deverá utilizar de procedimento próprio, previsto na lei 

processual, adequado para a tutela de eventuais direitos, o que, repita-se, 

não é o caso dos autos.

 Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 193.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 1211-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 505-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FRANCISCA SOARES, Mariana Arruda de 

Almeida, PHSDS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - 

OAB:8143/A

 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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85618 Nr: 4958-60.2016.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-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 interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54960 Nr: 3380-67.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 218/219, tendo em vista que a penhora das cotas 

sociais das empresas de titularidade de Wilmar Luft (Amal Armazens 

Gerais Ltda e Comal Comércio, Exportação, Importação e Agropecuária 

Ltda) já encontra-se registrada junto à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, conforme se observa à fl. 191.

Assim, intime-se o exequente para que requeira o que entender 

necessário, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53600 Nr: 2128-29.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA OLIVEIRA - 

OAB:14524-MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:13.932-E

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47079 Nr: 2180-93.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 1.175,24, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 587,62 + Taxa R$ 587,62), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21937 Nr: 722-80.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA, ANDRE 

AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO CESAR VAQUQIRO COBIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 243/247, haja vista que ausente qualquer prejuízo 

oriundo do deferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação.

Por oportuno, tendo em vista a informação de petição a ser juntada aos 

autos, restituo-os à Secretaria para que se proceda a sua juntada.

Após, voltem conclusos para deliberações.

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.: 58550 Nr: 2468-36.2014.811.0010

 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: JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR FERREIRA GOMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 2689-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 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, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO 

S.A em desfavor de MARCOS CESAR CARDOSO-ME, já devidamente 

qualificados nos autos.

O feito foi arquivado provisoriamente em 18/09/2012, e decorridos 

aproximadamente 6 anos, o autor foi intimado, tanto pessoalmente, quanto 

via DJE através de seu representante legal, para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, contudo manteve-se 

inerte (fls. 85/88).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora, mesmo devidamente intimada (fl.85/88), 

não se manifesta nos autos há aproximadamente 7 (sete) anos, 

verifica-se nítido, portanto, o abandono da causa.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame. Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a 

extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida às fls. 46/48.

De outra banda, verifico que há nos autos restrição pendente de baixa (f. 

82) e ao tentar procedê-la via sistema RENAJUD, esta restou prejudicada. 

Assim, oficie-se ao DETRAN para que proceda as baixas necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Custas remanescentes se houver, pela exequente.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58728 Nr: 2553-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSFC, JBDSFDC, TCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise da petição retro.

Requer a exequente o desconto do valor dos alimentos devidos pelo 

requerido.

Contudo, a presente ação trata-se de execução já julgada extinta, sem 

resolução do mérito, conforme sentença de f. 24 e certidão de trânsito em 

julgado de f. 26.

Assim, INDEFIRO o pleito da exequente e determino retorno dos autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23965 Nr: 108-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25.276 - PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 
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OAB:53.612 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os dados informados pelo exequente à fl. 181 já constam nos autos, 

conforme fl. 171, sendo insuficientes para a localização da área a ser 

penhorada.

Assim, intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 

dias, os documentos relacionados à fl. 172, sob pena de indeferimento do 

pedido de penhora.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à prefeitura da região 

para que disponibilize os croquis com a localização das terras, vez que tal 

diligência é incumbência da parte, e não do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17036 Nr: 1603-28.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 239, e determino o desentranhamento da petição de 

fls. 231/233, autorizando sua entrega ao subscritos daquela petição, 

mediante recibo nos autos.

Por fim, considerando que já houve a liberação dos valores em favor da 

parte autora (fls.237/238), determino o arquivamento dos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11303 Nr: 218-16.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Oliveira - 

OAB:5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Suelen Garcia - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

Promovido o cumprimento de sentença, verifica-se a manifestação do 

devedor às fls. 383/386 comprovando o pagamento da integralidade do 

débito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente, caso 

haja valor vinculado aos presentes autos.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-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.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 

OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Vistos etc.

Liberem-se os valores depositados nos autos em favor do exequente.

Após, intime-se o exequente para se manifestar acerca de eventual saldo 

remanescente a ser executado, requerendo o que entender necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 32158 Nr: 3679-83.2009.811.0010

 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: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BOHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o acórdão de fls. 456/460, que anulou a sentença de fls. 

373/374, determino o regular prosseguimento do feito.

Em análise à petição encartada à fl. 372, informando o falecimento do 

requerido, DEFIRO o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, com fulcro no artigo 313, §2º, I, do Código de Processo 

Civil, devendo ser intimada a parte autora, por meio do seu patrono, para 

que regularize a representação do polo passivo, a fim de que seja 

promovida a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros:

 Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, 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.: 50426 Nr: 2250-76.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN MOURA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 
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às fls. 115/116, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da 

parte executada e, se infrutífero, seja realizada busca junto ao sistema 

RENAJUD.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$ 929.942,80 (novecentos e 

vinte e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) 

nas contas da parte executada: UILIAN MOURA COSTA, CPF nº 

860.725.101-59.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 

do CPC).De outra banda, INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente referente ao pedido de penhora de bens via RENAJUD, 

devendo a credora indicar veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Ainda, restando todas as 

diligências infrutíferas, 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, 25 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 235-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MILTON ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ RODRIGUES GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Vieram os autos conclusos para análise da petição 

retro.Requer o exequente a suspensão da presente ação pelo prazo de 2 

(dois) anos.Assim, ante a ausência de indicação de bens do devedor, 

defiro o pleito e SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante 

o qual se suspenderá a prescrição, (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC). E 

sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:“5.3.1 

Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como ponto 

de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.Ato contínuo, decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, do CPC).Os 

autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado 

artigo, sem manifestação exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.Cumpra-se.Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21467 Nr: 251-64.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCASTRO DE ABREU PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da parte exequente objetivando o arquivamento da 

presente execução, conforme fl. 90.

Assim, defiro o pleito e determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, devendo ser excluído o processo do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 05 (cinco) anos, sem 

manifestação do credor, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20977 Nr: 2590-30.2006.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão movida pelo BANCO 

BRADESCO S/A, com base no Decreto Lei nº 911/69, em desfavor de 

CLAUDINEI CAMARGO RAMOS.

O processo permaneceu no arquivo provisório por mais de 10 (dez) anos 

aguardando a localização do bem objeto da lide.

Devidamente intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, o autor manteve-se inerte (fl. 41/42).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manifesta 

nos autos há 10 anos, o que evidencia seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da autora, a 

extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a liminar deferida às fls. 20/22.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Custas remanescentes se houver, pelo autor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19794 Nr: 1306-84.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA, FRANCISCO 

JOSÉ TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, ante a ausência de indicação de bens do devedor, SUSPENDO a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47563 Nr: 2769-85.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Vieram os autos conclusos para análise da petição 

retro.Requer o exequente a transferência de valores penhorados, todavia, 

não há nestes autos valores disponíveis para liberação. Nada a 

deliberar.Requer, ainda, a suspensão da presente ação pelo prazo de 01 

(um) ano.Assim, ante a ausência de indicação de bens do devedor, defiro 

o pleito e SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual 

se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC). Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do CPC).Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do CPC).No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.Cumpra-se.Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26 Nr: 16-98.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM, USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, ESPÓLIO 

DE WILLIAN HABIB NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, IRMÃOS NAOUM & 

CIA LTDA, CLAUDIA NAOUM CASTRO, CONSTRUTORA AMERICA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A, 

NAOUM TRANSPORTES LTDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM 

COELHO, TANIA NAOUM CABLE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB-3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Guilherme B. Mesquita - OAB:30.417 / DF, 

Gustavo Tosi - OAB:28.498 / DF, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Diante do exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da fraude à 

execução pleiteada pela parte exequente.Igualmente, em que pese este 

Juízo ter deferido a inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo da demanda, tal decisão merece reparo, de modo que revogo o 

item “b” da decisão de fls. 433 e 433-verso, indeferindo, neste momento, o 

pleito da exequente.É que inexistem nos autos, quaisquer indícios de que 

as pessoas físicas e jurídicas anteriormente mencionadas possuem 

alguma responsabilidade quanto ao pagamento dos débitos fiscais devidos 

pela executada Usina Jaciara S/A. Saliento, ainda, que no julgamento do 

Agravo de Instrumento anteriormente citado, o E. TJMT reconheceu que 

em razão da arrematação da UPI em sede recuperação judicial, não há que 

se falar em sucessão trabalhista e/ou tributária pela arrematante.Lado 

outro, defiro os pedidos constantes nos itens “c” e “d” de fls. 438 e 

determino a citação por carta precatória de Lúcia Gomes Naoum, Carla 

Naoum Coelho, Claudia Naoum Castro e Tania Naoum Cable.Por fim, 

cumpra-se integralmente a decisão proferida à fl. 433, bem como o item 

“a”, da decisão de fl. 433.Cumpridas todas as determinações, voltem-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24752 Nr: 986-63.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CIRILO, MILTON GARBÚGIO, ESPOLIO DE 

PEDRO MACIL GARBÚGIO, MARCELO RISTAU GARBUGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ODILA MARIA 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente o exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 dias, devendo informar se houve ou não o cumprimento da 

obrigação, sob pena de extinção pela presunção de pagamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19831 Nr: 1349-21.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, EVERTON JOSÉ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, IGOR FABRÍCIO MENEGUELLO - OAB:37.741, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11.849/PR, RICARDO G. 
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CATOIA DE OLIVEIRA - OAB:40701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD (Fl.110).

Pois bem.

O RENAJUD 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).

Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud.

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.

 Por fim, aguarde-se a citação do executado Jhony Anderson Antunes 

Pereira e Vanice Ester Wez Birck.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5909 Nr: 1472-63.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, Maria 

de Lourdes Pinto dos Santos, BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS, 

LAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:9373 - MT, Juliana Falci Mendes - OAB:223.768 - 

SP, Luciana Souto Onório Lazzari - OAB:9381 - MT, Rafaela Posser - 

OAB:9509 - MT, Thiago Castanho Paulo - OAB:297.679 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARNER LEITE DE ASSIS - 

OAB:5.300-AL

 Vistos etc.

De início, desentranhe-se o documento de fl. 292, eis que idêntico àquele 

encartado à fl. 291.

Defiro o pedido de fl. 287 e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação do imóvel descrito na matrícula anexada à fl. 289.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fl. 289), 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.

Por fim, expeça-se novo ofício à CDL-Cuiabá, informando os dados 

solicitados à fl. 291.

Intimem-se.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26053 Nr: 2592-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FÁTIMA 

HAENISCH - OAB:20099/GO, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta 

por BANCO FINASA S/A, com base na Lei nº 13.043/14 no Decreto Lei nº 

911/69, em face de ROSENILDO BESERRA DA SILVA.

O processo ficou suspenso por aproximadamente 06 (seis) anos, e ao 

decorrer o referido prazo, o autor foi intimado, tanto pessoalmente, quanto 

via DJE através de seu representante legal, para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, contudo manteve-se 

inerte (fls. 56/60).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora, mesmo devidamente intimada (fl.56/60), 

não se manifesta nos autos há aproximadamente 6 (seis) anos, 

verifica-se nítido, portanto, o abandono da causa.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame. Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a 

extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida às fls. 24/25.

De outra banda, verifico que há nos autos restrição pendente de baixa (f. 

51) e ao tentar procedê-la via sistema RENAJUD, esta restou prejudicada. 

Assim, oficie-se ao DETRAN para que proceda as baixas necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Custas remanescentes se houver, pelo autor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61423 Nr: 27547-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABEMA CABOS DE AÇO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:182101, WAGNER APARECIDO ALBERTO - OAB:91.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:108.762 - MG

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE proposta pela CABEMA CABOS DE AÇO LTDA em face de 

ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, ante o requerimento da exequente de desconsideração da 

personalidade jurídica da devedora (Ref. 72), o incidente foi distribuído, 

remetendo-se o presente feito ao arquivo provisório (Ref. 80).

Ocorre que a empresa TABOCAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

S/A, sócia da executada, comprovou o pagamento parcelado da obrigação 

nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

determinando o traslado dos comprovantes de pagamento a estes autos e 

a intimação da credora para informar seus dados bancários para 

levantamento do valor depositado, diligências devidamente cumpridas 

(Ref. 94/97).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela parte executada.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se alvará, caso ainda não 

tenha sido determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ, 

para transferência dos valores para a conta bancária de titularidade da 

parte exequente, já informada nos autos à Ref. 94.

Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104527 Nr: 8434-72.2017.811.0010

 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: ROSALIA CARVALHO FELICI, ROSANGELA BUENO 

LAGO, ROSIVAL BUENO CARVALHO, ROSENIR BUENO CARVALHO, 

Ângela Márcia Bueno de Carvalho, ROSA BUENO CARVALHO GARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA BUENO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a inventariante acoste aos autos a certidão negativa de 

débitos junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no prazo 

de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos para homologação do plano de partilha.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001735-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001735-14.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: HORACIO PIRES DA SILVA REQUERIDO: LAURINDA DE 

SOUZA DA SILVA Vistos e examinados. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual proposta por HORACIO PIRES DA SILVA e LAURINDA DE 

SOUZA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Relatam 

os autores na inicial que contraíram matrimônio em 23/10/1988 e estão 

separados de fato há 03 (três) anos, sem qualquer possibilidade de 

reconciliação. Afirmam ainda, que durante a união tiveram filhos (todos 

maiores de idade), não adquiriam bens, tampouco contraíram dívidas. A 

requerente LAURINDA DE SOUZA DA SILVA relata que pretende voltar a 

usar o nome de solteira, qual seja, LAURINDA DE SOUZA. Com a inicial 

vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. De outra 

banda, Analisando o mérito da ação, entendo que a pretensão dos 

requerentes merece guarida senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 

66/2010 alterou o parágrafo 6º do Art. 226 da Constituição Federal, que 

passou a ter a seguinte redação. “§ 6º o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio.” Pela leitura do novel dispositivo constitucional 

transcrito, observa-se que doravante, para a dissolução do vínculo 

matrimonial, através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência 

de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do 

elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o ordenamento 

jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a 

falência afetiva da relação conjugal. O Código Civil/2002, notadamente em 

seu Art. 1.571, inciso IV, e §1º assim dispõe: “Art. 1.571. A sociedade 

conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio. § 1º O casamento válido só se 

dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a 

presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente”. No caso, 

ambos os cônjuges afirmaram o fim da relação e manifestaram de forma 

consensual a pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. E sobre o 

consenso, desfila com propriedade Paulo Nader: “96.2.Por via judicial. Não 

havendo filhos menores ou incapazes, os casais podem escolher a via 

judicial ou a notarial para a obtenção de seu divórcio. Sendo a hipótese de 

divórcio direto judicial, o requerimento pode ser formulado por um dos 

cônjuges ou por ambos”.(Curso de direito civil, v. 5: direito de família/Paulo 

Nader. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 405). Negritei. Desta feita, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no Art. 226, §6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, e Art. 1.571, inciso IV, e § 

1º, do CC, DECRETO o divórcio dos requerentes, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, resolvendo o mérito, com fundamento 

no Art. 487, incisos I, do CPC. A requerente voltará a usar o seu nome de 

solteira, ou seja, LAURINDA DE SOUZA, Art. 1.578, § 2º, do Código 

Civil/2002. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para 

a devida averbação. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Ciência à DPE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 26 de julho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 4060-18.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUE NATA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR rescindido o 

contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária nº 81690 - 

grupo 10076 - cota 135, consolidando em mãos do requerente a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na 

forma do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Deixo de realizar 

a retirada de restrição do veículo junto ao Detran, pois, em consulta ao 

Renajud, verifiquei que não conta nenhuma restrição relacionada a estes 

autos.Com o trânsito em julgado e nada postulado, certifique-se e 

arquive-se com a baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 25 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 12190-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 12190-60.2015.811.0010

Código: 71024

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução 

do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85959 Nr: 5147-38.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5147-38.2016.811.0010

Código 85959

Requerente: Banco Bradesco S.A

 Requerido: Eder Fabio Grovo

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução 

do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 2823-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CAFURE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2823-75.2016.811.0010

Código 81304

Requerente: Banco Honda S/A.

Requerido: Walter Carufe Netto.

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 34.

As prerrogativas previstas no art. 212 do CPC já foram concedidas na 

decisão liminar (ref. 4).

Cumpra-se, expedindo-se o ncessário.

Jaciara-MT, 25 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.: 88603 Nr: 681-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 681-64.2017.811.0010

Código n°. 88603

Requerente: Banco RCI Brasil S.A

Requerida: Maria Iracema Barbosa Filha Oliveira-ME

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de ref. 16, realizei consulta ao Sistema 

RENAJUD e procedi a restrição acerca do LICENCIAMENTO do automóvel 

objeto da demanda, conforme espelho anexo.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 25 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67859 Nr: 2168-40.2015.811.0010

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil.(...)Com efeito, a perda superveniente do interesse 

processual da autora é manifesta, razão pela qual a demanda deve ser 

extinta sem resolução de mérito.“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 
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quando: VI – “verificar a ausência de legitimidade ou de interesse 

processual”.Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2°, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à requerente, 

consoante art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 25 de julho de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 1171-23.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CICARELLI 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:146.454-SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, na forma do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da 

gratuidade da justiça concedida à requerente, consoante art. 98, §3°, do 

mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com 

baixa na distr ibuição.Publ ique-se.  Registre-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 25 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52672 Nr: 1245-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARQUIMEDES RODRIGUES SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16286 Nr: 808-22.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ ALBINO DA SILVA

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 251-88.2012.811.0010

 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: JOÃO OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32.909/SP

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da conta judicial nº 

1300114704426 (fls. 209/210-vº) e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 134-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO REDIVO ME, Elcio Redivo, EDSON 

REDIVO, SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, realizo intimação da parte exequente para 

apresentar o comprovante de pagamento da guia de diligência do Oficial 

de Justiça, referente mandado de penhora deferido na ref:63.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001698-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CABRAL QUARANTANI (REQUERENTE)

HERIVELTON QUARANTANI (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

KARINE CABRAL QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO QUARANTANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001698-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA CABRAL, KARINE CABRAL QUARANTANI, ALINE 

CABRAL QUARANTANI, HERIVELTON QUARANTANI REQUERIDO: 

AURELIO QUARANTANI VISTOS ETC, Trata-se de Inventário Judicial por 

Arrolamento de Bens proposto por Maria Aparecida Cabral, Karine Cabral 

Quarantani, Aline Cabral Quanrantani e Herilton Quarantani, em face do 

espólio do “de cujus” Aurélio Quarantani, falecido em 03/02/2018, 

almejando, em caráter de urgência, a autorização judicial para 

transferência do bem móvel deixado pelo falecido consistente num veículo 

car/camionete/carroc. ABT, Ford F1000, placa ADX6467/MT, diesel, cor 

branca, ano/modelo 93/94, renavan 00611860473, chassi 

9bfbtnm38pd818875. Pugnam também pela nomeação da herdeira Maria 

Aparecida Cabral com inventariante, bem como, a dilação de prazo para a 

juntada da comprovação do recolhimento ou da isenção do ITCMD, bem 

como, a gratuidade da justiça. É o necessário. Decido. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 
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unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Defiro, pois, a gratuidade da justiça. De outra, o pedido de urgência 

não comporta acolhimento. Isso porque, os requerentes não 

demonstraram satisfatoriamente a alegada urgência para a transferência 

do veículo em favor de um dos herdeiros do “de cujus” antes mesmo da 

homologação do formal de partilha. Com efeito, o caráter de urgência em 

medida antecipatória é requisito necessário para sua concessão. A 

propósito: “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - URGÊNCIA 

- AUSÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - NÃO 

CONCESSÃO. Não se concede a antecipação dos efeitos da tutela 

recursal quando não houver a urgência necessária para a sua 

concessão.” (TJ-MG - AGT: 10000170206320002 MG, Relator: Maurílio 

Gabriel, Data de Julgamento: 29/08/0017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017) Destarte, indefiro a tutela 

almejada. Nomeio como inventariante a requerente Maria Aparecida Cabral, 

independentemente de compromisso (art. 660 do CPC). Processe-se o 

arrolamento, providenciando-se as certidões negativas das Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal em nome de “de cujus”, se necessário, bem 

como, o comprovante de recolhimento de impostos ou de sua isenção, no 

prazo que fixo de 60 (sessenta) dias. Em sendo feito, contados e 

preparados, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara–MT, 26 de julho 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.: 70653 Nr: 12090-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliete de Souza Barros - 

OAB:MT/23997/0, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado GINO MARCOS ALMEIDA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena 

previstas no artigo 155, § 4°, inciso II (por várias vezes), do Código Penal, 

na forma do artigo 71, do Código Penal...SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, a de 

prestações de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, por se 

revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do 

sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autor estima e 

compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo àquela consistente 

em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado 

em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do 

citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo 

ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que 

será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de 

trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 02 (dois) 

salários mínimos, considerando este valor como suficiente para reparação 

do mal causado e servindo como desestímulo ao crime, a ser depositada 

em conta específica para tal fim, no termo do Provimento 05/2015 da 

CGJ-MT... Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências: 1)Expeça-se a guia de execução 

penal do réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo;Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 52363 Nr: 939-16.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 Vistos.

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de ANTÔNIO RAIMUNDO DOS REIS, como incurso nas penas do artigo 

217-A, c/c artigo 226, II (tinha autoridade sobre a vítima), na forma do 

artigo 71, caput, todos do Código Penal.

 Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos.

Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (art. 396 do CPP).

Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).

Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir advogado nos 

autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. Deve ser 

advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já 

nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o acusado 

afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou quando 

deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das 

circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de 

audiência de instrução (art. 399 do CPP).

Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 5695-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 123.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor constituído para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 26 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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SARA MADALENA DA 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: 09:40 , 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: 1001706-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (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: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/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: 10:30 , 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: 1000150-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALVA TENORIO DA SILVA (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 09:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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)

 

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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 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: 08:20 , 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: 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)

 

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: 

ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: desconhecido 

Advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S 

Endereço: rua Potiguaras, 923, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 10:40 , 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: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 08:30 , 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: 1001692-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

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: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 
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(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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: Avenida ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 Hora: 08:50 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(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 . 

1000354-05.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do 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, 26 de 

julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM ALESANDRA SIQUEIRA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIQUEIRA (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001733-44.2018.8.11.0010. AUTOR: CARMEM ALESANDRA SIQUEIRA 

DA COSTA RÉU: JOSE SIQUEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos, etc. Retifique-se a autuação do feito 

regularizando o pólo passivo da demanda, para constar Estado de Mato 

Grosso e Município de Jaciara, nos termos da inicial, no lugar de Município 

de São Pedro da Cipa, como consta no sistema. Em consonância ao que 

prescreve o Enunciado 18 da I Jornada de Direito da Saúde, oficie-se o 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – 

NAT para emissão de nota de evidência científica, remetendo cópia 

integral do processo via malote digital, devendo o parecer informar a 

eficácia da medida requerida no presente caso, bem como a 

existência/possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo SUS, 

rogando urgência na resposta. Com a juntada do parecer técnico, ao MPE 

para manifestação. Após, conclusos para decisão. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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. 14370348 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (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: 

1001690-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EWERTON MARCOS 

CARDOZO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Manifesta a parte postulante o desinteresse pelo prosseguimento da 

presente demanda judicial. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001693-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 1. 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. 2. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, 

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. 3. Tomem-se as demais providências de estilo. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001695-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

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: 1001694-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001694-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. 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. 2. Cite-se para comparecer à 

audiência de conciliação, 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. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (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: 

1001691-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. 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. 2. Cite-se para comparecer à 

audiência de conciliação, 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. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001080-76.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVALMIR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. De fato, ao 

que consta, o recurso interposto pela parte reclamada resta intempestivo, 

vez que protocolado no dia 10/07/2018, em que pese a publicação da 

sentença via DJE no dia 28/06/2018. Manifeste-se a parte reclamada em 

cinco dias sobre a intempestividade do seu recurso. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se a parte a promover o pagamento da 
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condenação no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa no 

valor de 10%. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001539-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001539-44.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS JOSE DOS SANTOS Vistos. 1. Cite-se a 

parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o 

OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, 

em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu 

cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001540-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001540-29.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FRANCIELY ALVES DA SILVA Vistos. 1. Cite-se 

a parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre 

imóvel, seu cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001543-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JANAINA DA SILVA OLIVEIRA Vistos. 1. Cite-se 

a parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre 

imóvel, seu cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUZILAINE PIRES SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001545-51.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LEUZILAINE PIRES SOUZA DA SILVA Vistos. 1. 

Cite-se a parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre 

imóvel, seu cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 
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a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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. 1 14381860 e seguintes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000466-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI - ME 

REQUERIDO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Da Rejeição Liminar dos Embargos Trata-se de Embargos à Execução 

interposto por SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA – ME no 

processo em que lhe move ALDAIR SANTI - ME. Inicialmente, insta 

salientar que o presente feito, já transitou em julgado, conforme se infere 

da Certidão lançada no ID 9868932, iniciando assim a fase de cumprimento 

voluntário da sentença, em todos os seus termos. Verifico que os 

Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da 

regra do § 1º, do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de que somente 

serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou 

seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Ainda, 

sobre o tema, o Enunciado n.º 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, dispõe que “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial”. Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART.475-J, § 1º DO CPC. Trata-se de 

recurso inominado interposto contra decisão que não recebeu a 

impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da inexistência de 

garantia do juízo. Requisito do procedimento do Juizado Especial Cível, 

ante a dicção do art. 52, da Lei 9.099/95, em combinação com o art. 475-J, 

§ 1º, do CPC, que impõe a efetivação da penhora, como requisito 

essencial para oposição de impugnação à fase de cumprimento de título 

executivo judicial. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga 

a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005420351, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015) “ Portanto, ausente à 

penhora ou depósito de bens do embargante, a REJEIÇÃO liminar dos 

embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO 

preliminarmente os Embargos apresentados, ante a ausência de garantia 

do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art.53, §1º da Lei 

9.099/95. Intime-se o executado para pagamento da determinação judicial 

no valor corrigido no prazo de 05 (cinco) dias ou para informar bens à 

penhora, ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento 

em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia (artigo 835, I 

NCPC). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, consigno o deferimento da penhora 

BACENJUD na falta de pagamento voluntário da dívida no prazo 

estabelecido. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO AFONSO TEIXEIRA OAB - MG104902-O (ADVOGADO)

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000294-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CESAR MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Vistos e 

etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EMPRESA 

GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA contra sentença proferida no 

presente feito, que lhe move CESAR MORAIS DA SILVA. Consoante aos 

embargos da parte reclamada, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, com relação ao dano moral, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar 

ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 
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deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa: EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

sentença 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) Logo, em 

relação ao embargo da parte ré mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente protelatório, porquanto, como dito acima, 

não objetiva 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 

compadece com o recurso manejado. Diante do exposto, NÃO acolho os 

embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010113-05.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOANICE DA SILVA 

GUIMARAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. A questão controvertida 

é restrita a exame de matéria de direito, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, nos termos do art. 335, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Trata-se de Embargos à Execução interposto por CLARO 

S.A. no processo em que lhe move JOANICE DA SILVA GUIMARÃES. A 

parte embargante questiona o cálculo apresentado pela parte embargada 

e contadoria, alegando excesso de execução. É o breve relato. Decido. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante. A controvérsia 

a ser dirimida no presente cumprimento de sentença trata do excesso de 

execução, face ao cálculo apresentado pela parte embargada e 

contadoria, em sede de procedimento de cumprimento de sentença, cuja 

garantia do juízo consta nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que 

o cálculo apresentado pela parte embargante levou em consideração a 

sua condenação fixada pela E. Turma Recursal, até a data do efetivo 

pagamento (09/05/2017). Assim, analisando detidamente os autos, verifico 

que assiste razão a parte embargantes, posto que o cálculo apresentado 

respeitou os critérios determinados no acórdão. Assim, tenho que o valor 

correto a título de saldo remanescente é de R$ 40,75 (quarenta reais e 

setenta e cinco centavos). Face às considerações acima, a irresignação 

merece acolhimento. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no artigo 6º 

da Lei 9.099/95 e 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, em 

atenção, ainda, aos princípios de direito aplicáveis à espécie, homologo o 

cálculo apresentado pelo impugnante no ID 9084608 e julgo PROCEDENTE 

os presentes Embargos, para fixar o saldo remanescente no valor de R$ 

40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos), declarando extinta a 

obrigação. Determino a liberação do valor correspondente ao excesso em 

favor da parte embargante, devendo a mesma informar nos autos seus 

dados bancários. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001512-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 
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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. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 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: 1001511-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001511-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 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. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: 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-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 DECISÃO Processo: 

1000456-90.2018.8.11.0010. AUTOR: JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida deve ser 

deferido, vez que as obrigações decorrentes do fornecimento de energia 

elétrica têm caráter pessoal, estando atreladas ao consumidor, mas, no 

caso, em um exercício de cognição sumária nesta fase processual, 

vislumbra-se que aquela unidade consumidora vinculada ao reclamante no 

site da concessionária reclamada, pertence a terceiro e é registrada sobre 

imóvel desconhecido pela parte, quem, não obstante, sofre cobranças. 

Outrossim, importa ressaltar que sem a exclusão do registro da unidade 

consumidora de terceiro em seu nome, a parte reclamante estará exposta 

a uma potencial lesividade. Portanto, restam presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Desta forma, com fulcro 

no art. 300, § 2º do CPC, CONCEDO liminarmente a tutela de urgência 

pleiteada. Via de consequência, seja notificada a reclamada a providenciar 

a exclusão da unidade consumidora apontada como de titularidade da 

parte reclamante no prazo de 10 (dez) dias, até decisão ulterior, sob pena 

de configuração do crime de desobediência. 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. Cite-se para a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 

da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-78.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010382-78.2015.8.11.0010. REQUERENTE: CELIO FRANCISCO 

BRASILEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. DA REJEIÇÃO 

LIMINAR DOS EMBARGOS Trata-se de Embargos à Execução interposto 

por TIM CELULAR S.A. no processo em que lhe move CELIO FRANCISCO 

BRASILEIRO. Verifico que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, 

em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, 

ou seja, de que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes. Ainda, sobre o tema, o Enunciado n.º 117, do XXVI 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 

Nesse sentido também: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 

AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. 

ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. A penhora consiste em pressuposto 

processual específico para a oposição dos embargos, de modo que sua 

ausência autoriza a rejeição liminar do incidente, ficando ressalvada a 

possibilidade de o executado renovar a defesa, no caso de concretização 

do ato constritivo. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71002181493, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 18/11/2009.) RECURSO 

INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO 

RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INCIDÊNCIA DO ART.475-J, § 1º DO CPC. Trata-se de recurso inominado 

interposto contra decisão que não recebeu a impugnação ao cumprimento 

de sentença, em razão da inexistência de garantia do juízo. Requisito do 

procedimento do Juizado Especial Cível, ante a dicção do art. 52, da Lei 

9.099/95, em combinação com o art. 475-J, § 1º, do CPC, que impõe a 

efetivação da penhora, como requisito essencial para oposição de 

impugnação à fase de cumprimento de título executivo judicial. Incidência 

do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005420351, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

02/09/2015) “ Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do 

embargante, a REJEIÇÃO liminar dos embargos é medida que se impõe. DA 

MULTA APLICADA Inicialmente deve-se ressaltar que a parte executada 

foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer longo prazo sem 

comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, o que levou o 

exequente a pleitear a multa. O atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça é de que na cobrança da multa acumulada deve ser tomado como 

parâmetro ou limite o valor da obrigação principal ou bem material que se 

procura preservar, a fim de que haja uma relação de proporcionalidade 

com esse bem que constitui o objetivo da prestação jurisdicional: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 

REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. 

SÚMULA 54/STJ.APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. 

VALOR TOTAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Em princípio, o valor das astreintes não 

pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da 

Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero 

na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 

7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. 4. No caso, o valor da multa, 

por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de solvência do 

agravado, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-lo a manter-se 

obediente à ordem judicial. 5. Todavia, cabe fixar um teto máximo para a 

cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve distanciar-se 

do valor da obrigação principal. Precedentes. 6. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.284.683-BA. Luis Felipe 

Salomão. Publicada no DJe em 04.09.12). Evidencia-se, portanto, no 

presente caso a necessidade de uma relação de proporcionalidade entre 

o valor da multa e a obrigação principal que se pretendia fosse cumprida 

por meio de sua aplicação. Deve-se ressaltar que a multa tem caráter 

acessório, e, portanto, não pode se tornar mais interessante ao credor do 

que a própria obrigação principal. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA 

MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS JUROS 

MORATÓRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. - É lícito ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor 

e a periodicidade da multa (art. 461, parágrafo 4º. c/c parágrafo 6º. do 

CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. (...) A 

finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da 

obrigação de fazer. Nesse sentido, a multa não pode se tornar mais 

desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa. O processo deve ser um 

instrumento ético para a efetivação da garantia constitucional de acesso à 

justiça, sendo vedado às partes utilizá-lo para obter pretensão 

manifestamente abusiva, a enriquecer indevidamente o postulante. (REsp 

1 . 0 6 0 . 2 9 3 - R S ) .  A G R A V O  R E G I M E N T A L .  R E C U R S O 

ESPECIAL.ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 

SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS EM SEDE DE AGRAVO 1. É possível 

a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação 

principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. (REsp 947.466/PR, DJ 

de 13.10.2009). Incidência da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 

(...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ-4ª. Turma, AgRg no REsp 

541.105/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 4/2/2010, DJe 

08/03/2010). Em assim sendo, nos termos do que preceitua o art. 537, §1º 

do NCPC, reduzo o montante da astreinte executada para o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), visando adequá-la aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, REJEITO 

preliminarmente os Embargos apresentados, ante a ausência de garantia 

do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art.53, §1º da Lei 

9.099/95. Reduzo o montante da astreinte executada para o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte executada para pagamento da 

determinação judicial no valor corrigido no prazo de 05 (cinco) dias ou 

para informar bens à penhora, ressaltando que deverá ser dada 

prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da 

controvérsia (artigo 835, I NCPC). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação da parte exequente, apresentando cálculo do valor devido, 

consigno o deferimento da penhora BACENJUD na falta de pagamento 

voluntário da dívida no prazo estabelecido. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-67.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE ANTUNES DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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: 

8010083-67.2016.8.11.0010. REQUERENTE: CLEICIANE ANTUNES DUQUE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. A questão 

controvertida é restrita a exame de matéria de direito, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, nos termos do art. 335, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de Embargos à Execução interposto 

por TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A no processo em que lhe move 

CLEICIANE ANTUNES DUQUE. A parte embargante questiona o cálculo 

apresentado pela parte embargada, alegando excesso de execução. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

embargante. A controvérsia a ser dirimida no presente cumprimento de 

sentença trata do excesso de execução, face ao cálculo apresentado 

pela parte embargada, em sede de procedimento de cumprimento de 

sentença, cuja garantia do juízo consta nos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o cálculo apresentado pela parte embargante não levou em 

consideração a sua condenação fixada na r. sentença, até a data do 

efetivo pagamento, motivo pelo qual fez-se necessário o cumprimento da 

sentença do valor remanescente. Assim, analisando detidamente os 

autos, verifico que assiste razão a parte embargada, posto que o cálculo 

apresentado pela parte embargante não considerou os comandos fixados 

na sentença, até a data do efetivo pagamento da condenação. 

Considerando que a parte embargada, através do petitório lançado no ID 

6936824, concorda com o valor penhorado nos autos, bem como, levando 

em consideração o ofício acostado aos autos no ID 7240536, fixo o valor 

correto a título de saldo remanescente em R$ 332,65 (trezentos e trinta e 

dois reais e sessenta e cinco centavos). Face às considerações acima, a 

irresignação não merece acolhimento. DISPOSITIVO Isto posto, com 

fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 e 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, em atenção, ainda, aos princípios de direito aplicáveis à 

espécie, homologo o cálculo apresentado pela impugnada e julgo 

IMPROCEDENTE os presentes Embargos, para fixar o saldo remanescente 

no valor de R$ 332,65 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), declarando extinta a obrigação. Determino a liberação do valor 

correspondente em favor da parte embargada, com seus acréscimos, 

devendo a mesma informar nos autos seus dados bancários. Sem custas 

e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto 

no art. 55 da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000146-21.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO PAZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais proposta por FABIO PAZ DE ARRUDA em face de OI MÓVEL 

S/A, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. É de 

conhecimento público, que a parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é 

beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE, 

que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - “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.” A respeito: “Ementa: 

Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Ademais, o art. 8º, da Lei 9.099/95, determina que não 

poderão ser partes nos processos instituídos por essa Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Outrossim, nos termos do art. 51, 

IV, da Lei 9.099/95, o processo deve ser extinto quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos descritos no art. 8º da mesma lei, assim 

disposto: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do 

presente feito, já que a liquidação extrajudicial se assemelha à massa 

falida, para os efeitos da especialidade desta Lei. Diante te todo o 

exposto, já constituído o crédito em favor da parte reclamante mediante 

sentença, e diante do óbice legal promovido pelo benefício da recuperação 

judicial, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do 

FONAJE, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processar 

e decidir este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, nos 

termos do art. 51, IV da Lei nº 9.099/95, diante da liquidação extrajudicial 

da parte executada. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida 

para que, querendo, a parte credora possa buscar a satisfação do crédito 

pela via própria. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000070-94.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto por CAIXA SEGURADORA 

S/A contra sentença proferida no presente feito, que lhe move JACIARA 

CALCADOS LTDA – EPP. Alega a parte embargante que este Juízo apesar 

de reconhecer parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de 
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condená-la ao pagamento de R$ 5.649,80 (cinco mil, seiscentos e 

quarenta e nove reais e oitenta centavos), não observou os valores 

corretos dos danos materiais sofridos pela parte embargada. Assim, após 

análise apurada dos autos, tenho que assiste razão a parte embargante, 

não nos termos pleiteados, conforme analiso a seguir. Em análise dos 

documentos acostados aos autos, verifico que houve contradição com o 

valor fixado em sentença, tendo em vista que a parte embargada 

comprovou o efetivo dano material apenas no valor total de R$ 2.766,21 

(dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), 

sendo 01 aparelho Samsung Galaxy Gran Duos no valor de R$ 791,82 e 

01 aparelho Samsung Galaxy S6 no valor de R$ 1.974,39. Ademais, em 

que pese a alegação da parte embargada na contraminuta do presente 

recurso aclaratório, verifico que houve impugnação pela parte embargante 

quanto ao valor do dano material suscitado na inicial, ou seja, o pedido 

fora impugnado. Outrossim, tenho que a parte embargada não conseguiu 

demonstrar com os documentos da exordial que o dano sofrido tenha sido 

na monta de R$ 5.649,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 

oitenta centavos), vez que, as provas constantes dos autos, em especial, 

as Notas Fiscais dos aparelhos subtraídos, dão conta do valor total de R$ 

2.766,21 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um 

centavos), devendo este último ser considerado para fins de reparação. 

Nesse sentido, tenho que assiste parcial razão a parte embargante. A 

propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário corrigir a parte 

dispositiva da sentença, vez que restou demonstrada a contradição, para 

constar da seguinte forma: Em assim sendo, opino pela procedência 

parcial dos pedidos, para condenar a reclamada a pagar a parte autora, 

indenização securitária no valor de R$ 2.766,21 (dois mil, setecentos e 

sessenta e seis reais e vinte e um centavos), referente ao efetivo prejuízo 

experimentado, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês devidos 

desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do evento. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-52.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO ALBANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010084-52.2016.8.11.0010. REQUERENTE: SERGIO PAULO ALBANO DA 

SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto por SERGIO PAULO 

ALBANO DA SILVA contra sentença proferida no presente feito, que 

move contra TAM LINHAS AÉREAS S/A. Alega a parte embargante que 

este Juízo se omitiu quanto ao prosseguimento do feito, impedindo assim 

de ver satisfeito o saldo remanescente da condenação, tendo em vista a 

decisão lançada no ID 12237826. Assim, após análise apurada dos autos, 

tenho que assiste razão a parte embargante. Desta feita, revogo a 

decisão lançada aos autos no ID 12237826, porque evidente o erro 

material ao se considerar extinta a presente execução, afastando a 

hipótese de extinção por força inc. I, art. 924 c/c 925 do NCPC. Nesse 

sentido, tenho que assiste parcial razão a parte embargante, devendo 

prosseguir o presente feito. Entretanto, não há na espécie, a incidência de 

honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o Enunciado 97 do 

FONAJE. Ademais, considerando o teor do que dispõe o artigo 523 c/c o 

artigo 524, ambos do NCPC, deve a parte embargante apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

acolho os embargos de declaração opostos, para o fim de determinar o 

prosseguimento do feito, devendo a parte embargante apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do valor remanescente. Após, 

intime-se a parte executada (reclamada) para pagamento do valor 

corrigido no prazo de 15 (quinze) dias ou para informar bens à penhora, 

ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento em dinheiro 

com fito no melhor deslinde da controvérsia (artigo 835, I NCPC). Preclusa 

a via recursal, aguarde-se manifestação da parte exequente (reclamante), 

apresentando cálculo do valor devido. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000238-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO COSTA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais 

proposta por FRANCISCO COSTA DE SOUSA em face de BANCO 

LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO. Alega a parte autora que seu nome 

foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Por essas 

razões, requer a condenação da parte ré em danos morais, bem como, a 

declaração de inexistência dos débitos. Liminar indeferida. Em 

contestação, a parte reclamada alegou em síntese, que o débito é devido, 

em vista da existência de contrato firmado entre as partes. Sustentou a 

inexistência de atos ilícitos, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos iniciais e condenação da parte autora nas penas de litigância de 

má-fé. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o 

breve relato. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se há existência 

de relação jurídica entre a parte autora e a parte reclamada, a fim de que 

os débitos discutidos nos autos pudessem ser tidos por indevidos. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 408 de 705



do autor trazido com a exordial, provando o que afirmou com a defesa, 

nos termos do que preceitua o art. 373, II, do NCPC. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração 

de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato trazido 

aos autos no ID 13575527, o qual encontra-se devidamente assinado pela 

parte reclamante. A semelhança entre as assinaturas é verificada a olho 

nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa. Conforme se 

infere da Procuração acostada no ID 11816253, do RG lançado no ID 

11816263 e da ata de audiência juntada no ID 13700153, é possível 

verificar nitidamente a semelhança da assinatura da parte autora, com 

aquela trazida no contrato pela parte ré. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a negativação 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu 

em razão de efetiva inadimplência. Colaciono jurisprudência sobre o tema: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se desincumbiu do ônus da 

prova no que tange aos pedidos de cancelamento do serviço de telefonia, 

motivo pelo qual se impõe o dever de serem afastados os danos morais. 2. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o Recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a exigibilidade suspensa ante a 

gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, 

Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

19/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. REGULAR 

NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL 

INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso 

o inadimplemento do consumidor, que deixou de efetuar o pagamento de 

uma das parcelas objeto de acordo extrajudicial anterior realizado com o 

fornecedor, tendo por objeto a integralidade de dívida proveniente de 

cartão de crédito em aberto, a negativação do nome em cadastros 

restritivos revela exercício regular de direito, e não ato ilícito. 2. Diante de 

tal quadro, é evidente a não configuração do dano moral, ainda que a 

restrição haja indicado o valor total da dívida, haja vista que é fato 

desimportante à solução da controvérsia. Isso porque se deve ter em 

conta a injusta restrição ao crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a 

negativação foi lícita e decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, 

segundo a documentação de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, 

existiam ao tempo da negativação, restrições anteriores, sem qualquer 

notícia nos autos de que seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, 

na Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios 

da gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Assim, 

não há 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. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte 

autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do 

art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 

81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a 

presente demanda afirmando não possuir débitos com a parte reclamada, 

o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido 

oriundo da inclusão indevida aos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos assinados pela 

própria parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a 

parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, 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 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 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a 

parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9,9% 

sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (REQUERENTE)

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERIDO)

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001195-97.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI - ME, ALDAIR 

SANTI REQUERIDO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME, 

TOCHIAKI KOYAMA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por ALDAIR 

SANTI - ME em face de SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME. 

A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de 01 (uma) cártula de 

cheque não compensada no valor de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais) 

Não houve apresentação de contestação pela parte reclamada. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO A parte reclamada, embora tenha sido devidamente 
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intimida a comparecer em audiência, conforme AR juntado aos autos no ID 

12508176, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte reclamada deixado de comparecer em audiência, 

bem como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo 

restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a 

parte demandada não contestou, nem compareceu à audiência de 

conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “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.” Cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. No caso em comento, a parte autora apresentou 

como documentos da dívida 01 (um) cheque, emitido no ano de 2015, ao 

passo que a data da distribuição da ação foi em 29/12/2017, ocasião em 

que NÃO havia ultrapassado 05 (cinco) anos da emissão. A prescrição é 

o mesmo que a extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito 

subjetivo a uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma 

prestação. O art. 206, § 3º, inciso VIII do CC, determina que prescreve em 

3 (três) anos a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, a 

contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. 

Portanto, o prazo prescricional do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é 

aplicável, se não houver legislação especifica, dispondo de modo diverso. 

Ocorre que, o cheque possui regulamentação específica contida na Lei n. 

7.357/85, a qual estabelece prazos específicos de prescrição, de 06 

(seis) meses para a pretensão executiva e 2 (dois) anos para a ação de 

locupletamento sem causa, prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a 

partir do dia em que se encerra o prazo previsto no artigo 59 da referida 

Lei. Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, VIII do CC. Operada a prescrição 

perde o título de crédito suas características cambiárias, como a 

literalidade, autonomia, abstração e independência e passa a servir 

apenas como indício de prova da existência do crédito, exigindo a 

comprovação da existência do negócio subjacente ao qual se vincula, de 

acordo com a previsão do art. 62, da Lei 7.357/85. Logo, operada a perda 

da executividade, bem como decorrido o prazo de 02 (dois) anos para a 

interposição da ação de locupletamento indevido (artigos 59 e 61 da Lei 

7357/85), resta ainda a Ação de Cobrança fundada no negócio 

subjacente. Assim, quando já prescrita a ações, cambial (art. 59) e de 

locupletamento (art. 61), previstas na Lei nº. 7.357/85, resta a ação de 

cobrança, nos autos da qual, deverá ser comprovada a causa debendi. É 

dizer, tratando-se de ação de natureza causal, constitui ônus do credor a 

comprovação da origem do débito e sua relação com a emitente do 

cheque, tendo em vista a perda da natureza cambial do título, que passa a 

ser mero início de prova de dívida. Outrossim, tratando-se de ação de 

cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular, 

fundada em direito pessoal, como no caso do cheque dos presentes 

autos, o prazo prescricional, a teor do disposto no inc. I, do § 5º, do art. 

206, do Código Civil, é quinquenal. Assim o cheque prescrito, mas que não 

tenha atingido cinco anos, pode ser cobrado por meio de reclamação com 

pretensão de cobrança, já que apesar de perder a qualidade de título de 

crédito, permanece como documento qualificado de instrumento particular 

representativo de dívida. In casu, o prazo para a cobrança, conforme o 

Código Civil Brasileiro, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do 

Código Civil, que assim dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DIVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM 

INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206,§ 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ 

E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Muito embora para as ações de execução 

de cédula de crédito industrial se aplique o prazo prescricional previsto no 

artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, para as ações de cobrança deve 

ser adotada prescrição conforme a legislação civil comum, 

especificamente os artigos 177 do Código Civil de 1.916 e 206, § 5º, do 

Novo Diploma Civilista. (TJ-BA - APL: 00045805520118050137 BA 

0004580-55.2011.8.05.0137, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/02/2014) Assim, não há que se falar em prescrição dos referidos 

títulos. Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte 

reclamada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa. Ademais, a 

parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

juntando aos autos a respectiva cártula que não logrou êxito em 

compensá-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento do 

cheque não compensado, no valor de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais), 

que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido 

de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que deverá 

ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 
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jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAYRA ROMERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por MAYRA ROMERO, em desfavor de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora 

ser consumidora da parte reclamada através da Unidade Consumidora n.º 

6/119341-6, recebendo cobrança referente a “consumo em kWh 

Recuperado” no valor de R$ 13.902,91 (treze mil novecentos e dois reais 

e noventa e um centavos), requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial cível para o processamento da causa, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência arguida, na medida 

em que se torna desnecessária a realização de prova pericial, na medida 

em que os elementos produzidos nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta a fatura emitida pela parte reclamada, denominada “consumo em 

kWh Recuperado”. De outro lado, a parte reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora 

constatada em 25/10/2017, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, laudo de vistoria, relatório fotográfico e 

comunicação da data de vistoria, demonstrando suficientemente que havia 

irregularidade na unidade consumidora, que estava com “desvio de 

energia no borne do medidor e medidor cerrado”, sendo atestado pelo 

laudo do IPEM-MT que “O medidor não está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com a base violada.” . Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora inadimplente ao Cadastro 

restritivo de crédito. Aliás, referida fatura foi extraída com base em 

critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita 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; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 
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residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte 

autora tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros 

meios para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do 

fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de débito de 

recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: 

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos da parte autora, conforme entendimento 

firmado pela Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, assim ementado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. 

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em 

dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a 

ação. Recurso Inominado nº.: 0028104-23.2017.811.0002 - Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente (s): ENERGISA MATO 

GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE ALVES DO NASCIMENTO - Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Ademais, a própria parte 

autora demonstrou com os documentos da exordial, em especial o 

documento intitulado “Histórico de Consumo” (ID 11539807), que após a 

constatação da irregularidade (10/2017) e troca do medidor, houve 

considerável aumento do consumo de energia de sua Unidade 

Consumidora. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a 

parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe 

de R$ 13.902,91 (treze mil novecentos e dois reais e noventa e um 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, mantendo a liminar concedida, tão somente no que 

tange à determinação de que a parte reclamada se ABSTENHA de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

indicada na inicial. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 

13.902,91 (treze mil novecentos e dois reais e noventa e um centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000333-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GIOVANI BIANCHI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer e indenização de danos morais proposta por 

GIOVANI BIANCHI, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que 

solicitou junto a parte reclamada a ligação de uma nova Unidade 

Consumidora para imóvel rural, porém, seu pedido lhe foi negado, 

requerendo ao final instalação e indenização de danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que 

houve inadequação técnica da Unidade Consumidora, o que inviabilizou a 

instalação, não havendo qualquer irregularidade no procedimento para tal 

aferição, bem como, inexiste o dever de indenizar. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta ter solicitado a instalação de uma nova 

Unidade Consumidora para imóvel rural, porém, não fora atendida pela 

parte reclamada. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. A parte reclamada 

contesta de forma genérica, e não traz qualquer comprovação de que não 

houve falha na prestação de serviço ou que o serviço de fato fora 

instalado em favor da parte autora, sendo evidente que as circunstâncias 

ultrapassaram o mero dessabor, devendo esta última ser indenizada. O 

artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que incumbe ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Logo, por 

força do dispositivo supramencionado, tais fatos não dependem mais de 

prova. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que não realizou a instalação da nova Unidade Consumidora 

solicitada pela parte autora, bem como, não apresentou qualquer 

justificativa que impeça a realização da citada instalação. Ademais, 

verifico dos autos que a parte autora buscou por diversas vezes junto a 

parte ré, a solução administrativa para a resolução do problema, sendo 

que esta última se manteve inerte, ao passo que fora necessário a 

intervenção do Poder Judiciário para a solução da controvérsia. Nesse 

caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo 

ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - determinar que a parte reclamada 

providencie a instalação da Unidade Consumidora pleiteada na presente 

demanda, no prazo de 10 (dez) dias, RESSALVADA a impossibilidade de 

condições técnicas para a citada instalação, que deverá ser comprovada 

nos autos, em igual prazo, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada 

por este juízo. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000706-26.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000706-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCELO GOMES CAETANO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de ação de obrigação de fazer e indenização de danos morais proposta 

por MARCELO GOMES CAETANO, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que 

solicitou junto a parte reclamada a retirada de um cabo de aço que estava 

instalado dentro de seu imóvel, atrapalhando assim a construção de sua 

casa, porém, seu pedido não foi atendido, requerendo ao final que seja 

retirado o cabo de aço e indenização de danos morais. Liminar deferida. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que compete ao 

usuário arcar com os custos de deslocamento da rede, afirmando que 

realizou o deslocamento solicitado, não havendo qualquer irregularidade 

no procedimento adotado, portanto, inexistindo dever de indenizar. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Temos 

por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta ter solicitado a retirada de um cabo de aço 

instalado dentro de seu imóvel, porém, não fora atendida pela parte 

reclamada. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Em que pese as 

alegações da parte reclamada, esta não trouxe aos autos qualquer 

documento que comprovasse a retirada, em prazo razoável, do cabo 

instalado indevidamente dentro do imóvel da parte reclamante, após sua 

solicitação, bem como, não contestou os protocolos de atendimento 

trazidos na exordial, que demonstram claramente as frustradas tentativa 

do consumidor em ver o problema resolvido na via administrativa. O artigo 

341 do Código de Processo Civil prescreve que incumbe ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Logo, por 

força do dispositivo supramencionado, tais fatos não dependem mais de 

prova. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que não realizou a retirada do cabo em prazo razoável, bem 

como, não apresentou qualquer justificativa que impedisse tal remoção. 

Outrossim, se a instalação realizada pela parte reclamada não tivesse 

falhas (instalação do cabo de sustentação dentro da propriedade), não 

haveria razão de ser regularizada. Ademais, verifico dos autos que a 

parte autora buscou por diversas vezes junto a parte ré, a solução 

administrativa para a resolução do problema, sendo que esta última se 

manteve inerte, ao passo que fora necessário a intervenção do Poder 

Judiciário para a solução da controvérsia. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, 

não apresentou qualquer justificativa para a sua inexecução. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedor de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 
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orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - confirmar a tutela de urgência 

deferida nos autos. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANDINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000181-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GEVANDINO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de ação de obrigação de fazer e indenização de danos morais proposta 

por GEVANDINO DIAS DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que fora 

realizada a interrupção de sua energia indevidamente, requerendo ao final 

e indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que a interrupção do fornecimento de energia se deu em 

virtude de solicitação de desligamento da Unidade Consumidora pelo titular, 

que não era a parte reclamante, não havendo qualquer irregularidade no 

procedimento adotado, portanto, inexistindo dever de indenizar. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, 

que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente 

caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do 

ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte 

consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a interrupção de energia do imóvel da parte autora se deu de 

forma devida, de modo que conduta da concessionária de energia elétrica 

se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se houve abuso em tal 

conduta. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Em que pese as 

alegações da parte reclamada de que houve a solicitação de 

DESLIGAMENTO pelo titular da Unidade Consumidora, esta não trouxe aos 

autos qualquer documento capaz de comprovar tal solicitação, de modo 

que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem 

qualquer justificativa realizou o desligamento da Unidade Consumidora da 

parte autora. Ademais, verifico dos autos que a parte autora buscou junto 

a parte ré, a solução administrativa para a resolução do problema, sendo 

que esta última se manteve inerte para a resolução da controvérsia, 

culminando assim com vários dias sem o fornecimento de energia. Assim, 

tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a 

parte requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de forma 

satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a sua 

inexecução. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 
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capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001469-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: MARCELO JACINTO Vistos, 

etc. Manifesta a parte postulante o desinteresse pelo prosseguimento da 

presente demanda judicial. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001216-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAUL JOSE DA ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. A parte manifesta 

desinteresse no prosseguimento da ação, pleiteando a homologação de 

sua desistência e extinção, ao argumento de que já tramita ação com o 

mesmo objeto sob o n.º 1000442-09.2018.8.11.0010. Ressalta-se, por 

oportuno, que o instituto da litispendência ocorre, segundo o que leciona o 

ilustre doutrinador Nelson Nery Junior: “quando se repete ação idêntica a 

uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A segunda 

ação tem de ser extinta sem acolhimento de mérito...”. Diante do exposto, 

considerando que os processos se encontram em duplicidade, 

fazendo-se presente o instituto da litispendência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-14.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GERALDA DA CRUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010147-14.2015.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CICERA GERALDA DA 

CRUZ LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por MARIA CICERA GERALDA DA 

CRUZ LIMA em face de OI S.A, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando o processo, verifico que a parte 

exequente, através do petitório de ID 12740210, informa o cumprimento 

integral da obrigação pela parte executada, sendo desnecessária a 

expedição de Certidão de Dívida. Diante de todo o exposto, JULGO 

EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II do Novo Código de 

Processo Civil, diante da satisfação integral do débito pela parte 

executada. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 
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OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Vistos etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2018, este 

magistrado estará participando de um curso no CEJUSC’s, em Cuiabá – 

MT, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 03 de outubro 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).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11903 Nr: 799-70.2004.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Decisão de folha 249/249v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22848 Nr: 876-74.2007.811.0018

 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: Vera Lucia Bernardes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da decisão de folhas 110/111.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106169 Nr: 1213-77.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ines Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ulysses Pagliari - 

OAB:3047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2018, este 

magistrado estará participando de um curso no CEJUSC’s, em Cuiabá – 

MT, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 03 de outubro de 

2018, às 15h00min.

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).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74057 Nr: 3195-34.2015.811.0018

 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: Maurilio José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICARDO BARELA IORI - 

OAB:18438/O, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 42, DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, com supedâneo no artigo 485, III, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Às providências necessárias.

Serve a presente como Mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68827 Nr: 715-83.2015.811.0018

 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: Magali Maria da Silva

 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: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

determino que os autos venham conclusos para análise do pedido de 

penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59873 Nr: 2427-79.2013.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Centrais Elétricas Matogrossense 

S/A REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Vistos, etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 
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não o tendo, pessoalmente, para que cumpra a determinação judicial 

realizando a religação imediata da unidade consumidora referente a esta 

lide (artigo 815 do CPC).

Não efetuada a religação da unidade consumidora, venha o exequente, em 

05 (cinco) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para 

satisfação do débito, nos termos do art. 816 do CPC.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74079 Nr: 3211-85.2015.811.0018

 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: Joacir da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

determino a conclusão dos autos para análise do pedido de penhora on 

line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79108 Nr: 1607-55.2016.811.0018

 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: Maria Eunice Dias Araujo, Roldão Castro da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Tauane Santana de Souza, Marcio Dias 

da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2018, este 

magistrado estará participando de um curso no CEJUSC’s, em Cuiabá – 

MT, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 25 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).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18869 Nr: 1330-88.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que apesar de devidamente intimada para se manifestar nos 

autos a advogada da exequente permaneceu inerte, nos termos do art. 

485, §1º do CPC/2015, intime-se a exequente PESSOALMENTE para 

manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Na hipótese de inércia da parte, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 2942-85.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 58, bem como a manifestação da autarquia 

nos autos em apenso, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29005 Nr: 42-91.1995.811.0018

 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: Bertulina Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucianne Spindola Neves - 

OAB:6146-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo 

de trinta (30) dias, para que seja providenciada a substituição processual 

do espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do CPC/2015.

Ante o pedido de habilitação às fls. 195/197 formulado pelo patrono da 
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requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros 

do de cujus, Sra. Bertulina Rosa de Souza para se pronunciar em 5 

(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40141 Nr: 597-49.2011.811.0018

 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: Orlando Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo autor contra 

sentença proferida às fls. 169/174 que deixou de analisar a alteração na 

legislação em relação ao artigo 43, §8º e §9º que passaram a vigorar com 

o seguinte texto (lei 13.457/2017):

“ § 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício.

 § 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o 

benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei.”

 Aduz, o recorrente que a sentença de fls. 169/174 foi omissa ao não 

constar o período de validade do auxílio doença deferido ao autor.

A parte embargada devidamente intimada se manifestou pela rejeição dos 

presentes embargos.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo deve prosperar.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença se demostrou omissa 

conforme embargos apresentados pela parte autora.

Pelo exposto, Acolho os presentes embargos de declaração para constar 

na parte final da sentença o seguinte:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício do AUXÍLIO DOENÇA pelo 

período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito”.

Mantenho os demais fundamentos da r. sentença de fls. 169/174 intactos.

Intimem-se as partes.

Às providências e em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9414 Nr: 1001-81.2003.811.0018

 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: Ivanilda Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de 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:

 Vistos, etc.

Primeiramente, indefiro o credenciamento de colaboradores para retirar os 

autos com carga, requerido às fls. 177, eis que não comprovado pelo 

peticionante serem estagiários devidamente cadastrados na Diretoria 

desta Comarca, conforme determina a CNGC/MT.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo 

de trinta (30) dias, para que seja providenciada a substituição processual 

do espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do CPC/2015.

Ante o pedido de habilitação às fls. 179/214 formulado pelo patrono da 

requerente, nos termos do art. 690, do CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros 

do de cujus, Sra. Ivanilda Rosa de Souza para se pronunciar em 5 (cinco) 

dias.

Após, com ou sem manifestação, diga a autarquia previdenciária no prazo 

legal, e com o retorno certifique-se e CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8469 Nr: 71-63.2003.811.0018

 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: Emerson de Toni

 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:

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO que lhe move Emerson de Toni, 

sustentando o excesso de execução e requerendo a homologação dos 

cálculos apresentados.

Juntou os documentos de fls. 280.

Instada a se manifestar acerca da presente impugnação a execução, a 

Exequente às fls. 284/284-v, alegou que houve erro no momento de 

realização dos cálculos, aduzindo que concorda com o cálculo 

apresentado pela autarquia.

 É o breve relatório do necessário.

 Decido.

Da análise da impugnação apresentada, acolho a alegação de excesso de 

execução e reconheço como devida o os valores constantes às fls. 280, 

motivo pelo qual homologo.

 Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das verbas 

decorrentes da sucumbência em razão da condição de hipossuficiente 

reconhecida na sentença de fls. 134/137 e que se estende a presente 

impugnação a execução.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73209 Nr: 2756-23.2015.811.0018

 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): Aparecida de Siqueira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 Destarte, ante as irregularidades constatadas no cálculo apresentado às 

fls. 10, REJEITO os presentes embargos à execução e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela Contadora Judicial, conforme planilha 

apresentada às fls. 21, e por fim JULGO IMPROCEDENTE o pleito do 

embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC.Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações 

anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme solicitado 

atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 
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ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo (artigo 450 da CNGC/MT).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37464 Nr: 1631-93.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Araujo Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 534 do CPC/2015, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 da CNGC/MT).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3380-82.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 288/289, determino que a Sra. Gestora 

certifique quanto à existência de eventuais saldos remanescentes na 

Conta Única do Tribunal de Justiça.

Após, diga o banco requerido o que entender de direito no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30468 Nr: 3037-23.2008.811.0018

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, Elizabete de Magalhães Almeida - 

OAB:13.353, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Analisando os autos, determino, conforme petitório de fls. 227, que o 

requerido arque com as despesas periciais, bem como defiro a indicação 

do perito de fls. 222/223.

Indefiro o credenciamento de colaboradores para retirar os autos com 

carga requerido às fls. 230, eis que não comprovado pelo peticionante 

serem estagiários devidamente cadastrados na Diretoria desta Comarca, 

conforme determina a CNGC/MT.

Sendo assim, intime-se o perito para que informe os valores 

correspondentes aos seus honorários, os quais deverão ser quitados 

pelo UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S/A.

Considerando que os quesitos foram apresentados pelas partes, consigno 

ao requerido, que proceda ao depósito em juízo do valor referente aos 

honorários periciais que serão informados, valores estes que somente 

serão levantados após manifestação das partes quanto ao laudo pericial.

Desde já, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que o perito apresente o laudo 

pericial a contar do recebimento dos documentos necessários à 

realização do parecer técnico.

Após, intimem-se as partes para manifestarem quanto ao laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35006 Nr: 2583-09.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74090 Nr: 3222-17.2015.811.0018

 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: Alesson Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão proferido às fls. 76, diga a Defensoria Pública o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58009 Nr: 480-87.2013.811.0018
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Tageai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 30, diga a exequente no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 124-87.2016.811.0018

 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: Sirlei Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 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:

 Vistos etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2018, este 

magistrado estará participando de um curso no CEJUSC’s, em Cuiabá – 

MT, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 03 de outubro de 

2018, às 15h30min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 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

 Proceder a intimação da parte autora afim trazer aos autos endereço 

atual da requerida, para realizar sua intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74923 Nr: 3631-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozalvo Heitor Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

determino a conclusão dos autos para análise do pedido de penhora on 

line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74914 Nr: 3622-31.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Brandão Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71700 Nr: 2081-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus Barboza Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 
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valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74911 Nr: 3620-61.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Pereira da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Anote-se como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%).

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos, a fim de análise sobre o pedido de busca 

de valores pelo sistema BACENJUD.

Ainda, determino o desentramento da petição de fls. 97/98, tendo em vista 

não tratar-se de parte referente a esta lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1600-34.2014.811.0018

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 74, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com o integral cumprimento da decisão proferida às fls. 68/69.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000602-10.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo n. 1000602-10.2018.811.0018 DECISÃO Compulsando 

os autos, verifico que não consta a juntada de certidão de nascimento dos 

filhos do casal, para comprovação da maioridade, motivo pelo qual deixo 

de receber a inicial. Ressalta que a alegação de que a requerida 

impossibilitou o acesso a tais documentos, não merece acolhimento, eis 

que o autor pode diligenciar junto aos cartórios de registro de pessoa 

natural onde foi registrados seus filhos e solicitar segunda via das 

certidões de nascimento. Dessa forma, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos 

autos as certidões de nascimento dos filhos do casal para comprovar a 

maioridade, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. B. S. (AUTOR)

Y. V. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA 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 intimar o Patrono da parte autora da designação de 

audiência de Conciliação, no CEJUSC, para o dia dez de agosto de 2018 , 

às 08 horas (MT). JUARA, 26 de julho de 2018. SUELI APARECIDA MILESKI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 3413-38.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A, William José de Araújo - OAB:3928/MT

 D E S P A C H O

I. Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados, via 

bacenjud nestes autos para serem pagos a exequente, conforme dados 

informados nos autos.

II. Intime-se a parte executada para manifestar quanto ao valor 

remanescente indicado às f. 65, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Transcorrido o prazo volte-me concluso para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68391 Nr: 518-31.2015.811.0018

 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: Percio Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento.Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).No caso em apreço, trata-se de 

mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio de 

recurso próprio.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

todos OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9200 Nr: 788-75.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Maria de 

Fátima Marrafon Nicolosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que as partes executdas devidamente intimadas quanto 

ao laudo de avaliação, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça fl.366-v 

e fl.377, até a presente data não se manifestaram. Assim, promovo vistas 

a patrona da parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 2343-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosália dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei Canedo

 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:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 981-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivadalvio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:MT/13431-B

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.113/117, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 3308-90.2012.811.0018

 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: Ben Hur Carvalho Cabrera Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balanças Saturno S/A, Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios da Ind. EXODUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192978 SP, Eder Vieira Flores - OAB:39693 OAB/RS, Fabio de 

Alencar Karamm - OAB:184968 SP, Santiago Fernando do 

Nascimento - OAB:61.890 OAB/RS, Vinicius Espindola Anderle - 

OAB:69.654 OAB/RS

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos iniciais e 

declaro, nos termos do art. 19, inc. I, do CPC, a inexistência de negócio 

jurídico entre as partes que justificasse a emissão da duplicata protestada 

pela parte requerida. OUTROSSIM, condeno as requeridas, solidariamente, 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81 -, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405, todos do Código Civil). Julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Confirmo a liminar de f. 

62/64 para determinar o cancelamento do protesto e de possíveis 

inscrições no SPC e SERASA.Condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre 

o valor total da condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61210 Nr: 3828-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8874 Nr: 465-70.2003.811.0018

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos - Comércio, José Luiz 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, Saionara Mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 75398 Nr: 3859-65.2015.811.0018

 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: Jocenira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo será analisado pelo Tribunal, conforme sistemática do 

novo código de ritos.

Mesmo diante da não apresentação de contrarrazões do apelado, 

REMETAM –SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 648-84.2016.811.0018

 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: Felipe de Oliveira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A Felipe de Oliveira Alexandrino ajuizou a presente “Ação 

de indenização por danos morais” contra o Estado de Mato Grosso, 

aduzindo que é advogado militante na Comarca de Juara e que nos idos de 

março de 2012, quando patrocinava a defesa de José Luiz Xavier nos 

autos nº 39924-92.2012.811.0041, código nº 786040 em Cuiabá, teria sido 

prejudicado por erro de algum serventuário do fórum de Cuiabá. Aduz que 

o serventuário publicou a sentença proferida nos autos supracitados com 

a grafia errada do nome do requerente, o que [...] Em decisão de f. 23, 

determinou-se que a parte autora recolhesse as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, eis que indeferido o pedido de 

AJG. A parte autora interpôs AI, porém conforme juntada de Ref: 18, a 

decisão deste Juízo foi mantida. Assim, transcorrido em muito o prazo 

estipulado, até a presente data não veio as autos manifestação da parte 

autora, conforme certidão de Ref.19. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Havendo inércia da parte em promover a diligência, 

correto é o indeferimento da ação, com a consequente extinção da 

demanda sem análise do mérito. A lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, 

do CPC. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. O Poder Judiciário não pode ficar 

“entulhado” de processos sem qualquer interesse das partes, pois tal 

situação é potencialmente causadora da demora na tramitação de outros 

feitos cujas partes possuem relevante interesse em seu término, 

contribuindo para a famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo recursal e 

procedidas as comunicações e anotações de estilo, arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73325 Nr: 2805-64.2015.811.0018

 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: José Carlos Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 S E N T E N Ç A

Trata-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

José Carlos Sartori em desfavor de Nelson Américo Abegg.

Com efeito, o autor pugna pela condenação do requerido em danos 

materiais na quantia de R$ 793.834,68 (setecentos e noventa e três mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e em danos 

morais no valor correspondente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

A inicial foi recebida, sendo a parte requerida citada para responder a 

ação.

 Contestação acostada às f. 119/159.

Entre um ato e outro, consta juntada de acordo entabulado entre as partes 

(f. 483/485) onde o peticionante pugna por sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 483/485), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários conforme acordado.

Outrossim, DETERMINO que seja oficiado o CRI de Juara para proceder a 

baixa da averbação da matricula 1.922 oriunda deste processo.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, AO 

ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 2775-63.2014.811.0018

 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: Rosalina Firmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 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.: 23755 Nr: 1774-87.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Beltrão - Ind. e Comércio Ltda, 

Espedito Betiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - 

OAB:4037, Juel Prudencio Borges - OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 

19.136,55 (dezenove mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), conforme planilha de calculo de f. 164.

Adiante a parte exequente, pugna pelo arquivamento dos autos, sem baixa 

na distribuição, conforme dispõe a Lei n. 13.043/2014, in verbis:

“Art. 48. O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, 

sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com o FGTS, 

cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à 

satisfação do crédito”.

Na hipótese, a parte executa o crédito inferior ao valor indicado no artigo, 

representado pela certidão de inscrição em dívida ativa, o que 

autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos 

moldes do provimento em comento.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 
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reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do art. 1º.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento ao disposto no 

Provimento n. 13/2013-CGJ, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60191 Nr: 2770-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. da Silveira Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 

13.663,98 (treze mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos), conforme calculo de f. 24.

Adiante a parte exequente, pugna pelo arquivamento dos autos, sem baixa 

na distribuição, conforme dispõe a Lei n. 13.043/2014, in verbis:

“Art. 48. O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, 

sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com o FGTS, 

cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à 

satisfação do crédito”.

Na hipótese, a parte executa o crédito inferior ao valor indicado no artigo, 

representado pela certidão de inscrição em dívida ativa, o que 

autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos 

moldes do provimento em comento.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do art. 1º.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento ao disposto no 

Provimento n. 13/2013-CGJ, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-28.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DALPIAZ DONDOSSOLA (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONDOSSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010041-28.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DONDOSSOLA, VERA LUCIA DALPIAZ 

DONDOSSOLA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, 

que já fora levantado pelo exequente por meio de alvará, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-65.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-95.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 22/08/2018 13:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY ANDRESSA FIGUEIREDO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000466-13.2018.8.11.0018 REQUERENTE: GISELY ANDRESSA 

FIGUEIREDO CASTRO REQUERIDO: OI MOVEL S.A DECISÃO Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos 

– art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, 

verifico que o autor merece o deferimento da medida liminar. Explico. 

Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença 
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para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente tais 

efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito e reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito – SPC-SERASA, 

bem como o periculum in mora, uma vez que o citado registro já vem 

causando prejuízos e, caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera 

parte, certamente causará outros de difícil reparação. Subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento – 

verossimilhança das alegações (extrato negativação) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por 

ocasião do julgamento final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada 

a decisão, tornando a anotação a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, estando o débito em 

discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em 

vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada EXCLUA o nome 

de parte autora dos registros do SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao cadastro 

negativista (SPC e SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a 

ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEITON BATISTA DE OLIVEIRA (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: 1000276-50.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: RONI CLEITON BATISTA DE OLIVEIRA 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: 8010071-92.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO BELO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (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)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010071-92.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LAZARO BELO LINO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do 

pagamento do valor da condenação, que já fora levantado pelo exequente 

por meio de alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-65.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI DONDOSSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010045-65.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: DEISI DONDOSSOLA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do 

valor da condenação, que já fora levantado pelo exequente por meio de 

alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-72.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010234-72.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: GETULIO GONCALVES NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do 

pagamento do valor da condenação, que já fora levantado pelo exequente 

por meio de alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 87726 Nr: 539-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira, Valdinei de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR DE OLIVEIRA, Cpf: 04529756114, 

Rg: 2317186-3, Filiação: Francisco de Oliveira e Maria Castorirna de 

Oliveira, data de nascimento: 30/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Faxinal-PR, solteiro(a), industriário e atualmente em local incerto e não 

sabido VALDINEI DE OLIVEIRA, Cpf: 04277555144, Rg: 2242274, Filiação: 

Maria Castorina de Oliveira e Francisco de Oliveira, data de nascimento: 

14/02/1990, brasileiro(a), natural de Santa Lúcia-PR, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciados como incursos no artigo 155, §1º e §4º, 

inciso IV, do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal dos 

acusados, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se os acusados 

encontram-se presos em algum estabelecimento penal do Estado de Mato 

Grosso;Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade 

de nova conclusão, proceda à citação dos acusados, por edital, nos 

moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 25 de julho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 699-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Faria de Souza, Valdecir de Souza, 

Tiago Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Rodrigo 

Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:5030

 Autos nº 699-66.2014.811.0018 - Cód. 63265

Denunciados: Jhonatan Faria de Souza, Valdecir de Souza e Tiago Neves

 Vistos etc.

Tendo em vista a convocação desse Magistrado para participar de 

Audiência Pública que ocorrerá no dia 27 de julho de 2018, a partir das 8h, 

na cidade de Sinop/MT, e diante da necessidade de deslocamento, 

necessária a redesignação da audiência.

Assim, redesigno a audiência outrora designada para o dia 5 de novembro 

de 2018, às 17h30min.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre as 

testemunhas não localizadas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 JUARA/MT, 24 DE JULHO DE 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 3208-04.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 3208-04.2013.811.0018 - Cód. 60596

Denunciado: Cristiano Pereira dos Santos

Vistos etc.

Tendo em vista a convocação desse Magistrado para participar de 

Audiência Pública que ocorrerá no dia 27 de julho de 2018, a partir das 8h, 

na cidade de Sinop/MT, e diante da necessidade de deslocamento, 

necessária a redesignação da audiência.

Assim, redesigno a audiência outrora designada para o dia 5 de novembro 

de 2018, às 18h00min.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 JUARA/MT, 24 DE JULHO DE 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1565-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Juliano Garutti de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 
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OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Cód. 64214

Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituinão, 

conforme preceitua o art. 119.

No mais, defiro o pedido Ministerial, para tanto, cumpra-se integralmente o 

despacho de fl. 157.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001286-45.2017.8.11.0025 

AUTOR: ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA RÉU: PABLO RIBEIRO 

DALMASO VISTOS. Conforme se infere dos autos, a audiência de 

conciliação/mediação designada perante o CEJUSC desta Comarca deixou 

de ser realizada porque não houve tempo hábil para citação e intimação do 

requerido para comparecimento na solenidade. Portanto, encaminhe-se o 

presente processo ao CEJUSC para designação de nova sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, devendo ser observado o prazo 

assinalado no artigo 334 do CPC. Após, oficie-se o Juízo deprecado 

comunicando a nova data designada. Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Às providências. Juína/MT, 24 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001040-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MEDEIROS DE MATTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BORBA DEFENDI OAB - RO4030 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. M. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001040-15.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: ADILSON MEDEIROS DE MATTOS EMBARGADO: 

WALHANS APARECIDO SOARES MATTOS VISTOS. Conforme se infere 

da inicial, o requerente, ao argumento de não possuir condições 

financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou 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 o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 24 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que em cumprimento à determinação exarada nos autos de 

código 112305, fl. 218, efetuei download destes autos virtuais e 

encaminhei cópia integral ao Setor de Distribuição para a distribuição física 

e apensamento áqueles autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR AGUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO FRANCISCO SCHMIDT (RÉU)

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que em cumprimento à determinação exarada nos autos de 

código 112305, fl. 218, efetuei download destes autos virtuais e 

encaminhei cópia integral ao Setor de Distribuição para a distribuição física 

e apensamento áqueles autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000415-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (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$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO(S) 

BAIRRO(S) DO SETOR INDUSTRIAL. 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: 1000122-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (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$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO(S) 

BAIRRO(S) DO MODULO 05. 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: 1000526-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000526-62.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO ANTONIO 

LEAO SOUTO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), 23 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SUA ADVOGADA PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS O ENDEREÇO CORRETO DA PARTE REQUERIDA, NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103298 Nr: 4026-95.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCDCC, MCC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - 

OAB:34495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4026-95.2014.811.0025 (Código nº: 103298)

Inventariante: Zelia Correia da Conceição Cardoso

Inventariado: Espólio de Airton Cardoso

VISTOS, etc.

Do folhear dos autos denota-se que o inventário pende de solução porque 

não cuidou a inventariante de tomar as medidas processuais que lhe são 

obrigatórias pelo múnus outorgado, atuando de modo pouco eficiente, sem 

pro-atividade, sem preocupação com o resultado célere do procedimento e 

como se fosse a dona dos bens da herança, porque sequer contas 

apresentou nesses 4 anos, mesmo havendo interesse de menor e posse 

de semoventes, que, sabidamente, ensejam gastos, rendem dividendos, 

se reproduzem, etc.

Desse modo, visando imprimir ao feito eficácia e utilidade real, determino 

seja a inventariante intimada a: (a) juntar aos autos as últimas 
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declarações, apresentando esboço de partilha e prestando contas da 

administração dos bens do espólio, colacionando em juízo extrato 

atualizado de toda movimentação/registro do gado em nome do de cujus; 

(b) comprovar o recolhimento do ITCDM ou a situação de isenção legal que 

a exonere de tal dever.

Prazo de 15 dias, improrrogáveis, pena de sua substituição do encargo 

público e nomeação de auxiliar do juízo, remunerável às expensas do 

Espólio, para adoção das medidas de ultimação da partilha dos bens da 

herança.

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.: 131757 Nr: 12003-77.2016.811.0055

 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: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 31 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 09H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93650 Nr: 1794-47.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO, ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA R. SENTENÇA DE FLS. 121/122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 2507-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - 

OAB:16295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 1213-61.2015.811.0025

 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: CK, DBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDC, RCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destaque-se que há declaração com firma reconhecida da inventariante e 

do de cujus reconhecendo a união estável, assim como na certidão de 

óbito dele, ela quem figura como declarante, bem como demonstrou ter 

assumido todos os ônus financeiros de seu sepultamento e com o 

ajuizamento da presente ação, justificando a sua legitimidade ad 

causam.Superada essa questão, verifica-se que o esboço de partilha já 

foi apresentado, mas até agora se acha pendente a comprovação da 

emissão da guia do ITCDM ou a comprovação da isenção alvitrada nas 

manifestações da inventariante.Desse modo, alcançada a informação 

faltante (CPF da herdeira Uiara) junte-se o documento nos autos e 

intime-se a inventariante a ultimar as medidas judiciais para finalização do 

inventário.Prazo de 10 dias.Às providências.Juína (MT), 25 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82125 Nr: 1926-75.2011.811.0025

 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: NDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1926-75.2011.811.0025 (Código nº: 82125)

Inventariante: Noeli de Fátima Jaques

Inventariado: Espólio de Clayton Roberto da Costa

VISTOS, etc.

Do folhear dos autos denota-se que foi instaurada a ação de inventário 

dos bens deixados pelo de cujus, os quais se limitavam a um pretenso 

direito de indenização a pessoas portadoras de patologias físicas 

advindas do uso do fármaco talidomida, nos termos do que estabeleceu a 

Lei Federal nº 12.190/10.

Talvez por incúria da parte, talvez pelo caráter condicional e incerto do 

crédito, o certo é que a ação tramita sem apresentação das primeiras e 

últimas declarações, razão porque, já tendo se resolvido o litígio 

indenizatório, determino seja a inventariante intimada a apresentar as 

últimas declarações, incluindo no projeto/esboço de partilha todos os 

bens, direitos e dívidas deixados pelo de cujus, comprovando, ainda, a 

quitação dos eventuais débitos tributários existentes, em especial com 

relação à Fazenda Pública Estadual.

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.

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.: 45739 Nr: 5295-82.2008.811.0025

 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: ELEONORA KLEIN, NORIVAL HELWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO KLEIN HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5295-82.2008.811.0025 (Código nº: 45739)

Inventariante: Eleonora Klein

Inventariado: Espólio de Florisvaldo Klein Helwig

VISTOS, etc.

Do folhear dos autos denota-se que o inventário pende de solução porque 
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não cuidou a inventariante de tomar as medidas processuais que lhe são 

obrigatórias pelo múnus outorgado, a saber: (a) juntada das certidões 

negativas das três Fazendas Públicas, atestando a inexistência de débitos 

em nome do de cujus ou incidentes sobre os bens postos à inventario; (b) 

comprovação da situação de regularização do imóvel rural cujo direito de 

posse é reivindicado como patrimônio partilhável na ação; (c) prova do 

resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada pela ex-convivente do de cujus, e na qual há pedido de reserva 

de meação; (d) laudo imobiliário atual, escorreito e com identificação do 

preço de mercado e não de mera quantificação tributária predial do imóvel 

que se pretende partilhar.

Dito isso, fixo prazo de 30 dias, improrrogáveis, para que a inventariante 

adote todas as medidas aqui apontadas e apresente as últimas 

declarações, inclusive com esboço de partilha ou enquadramento do 

pedido aos moldes do arrolamento sumário do art. 660 e seguintes do 

NCPC, pena de sua substituição do encargo público e nomeação de 

auxiliar do juízo, remunerável às expensas do Espólio, para adoção das 

medidas de ultimação da partilha dos bens da herança.

Intime-se.

Às providências.

Juína (MT), 25 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2939 Nr: 366-21.1999.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Sendo assim, JULGO EXTINTA a pretensão executória, pela prescrição do 

crédito exequendo, nos termos do art. 924, V, do NCPC.Transitada em 

julgado, arquive-se.Traslade-se cópia dessa decisão ao incidente de 

habilitação de crédito de cod. 133584.P.I.C.Juína (MT), 25 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96885 Nr: 5360-04.2013.811.0025

 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: MARIA EUNICE BERKEMBROCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMYR COSMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5360-04.2013.811.0025 (Código nº: 96885)

Inventariante: Maria Eunice Berkembrock

Inventariado: Espólio de Almyr Cosmo

VISTOS, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o feito se arrasta sem solução 

eficaz porque não cuidou a representante do Espólio em imprimir a devida 

diligência a condução do feito, que pende de recolhimento de tributos, de 

prestação de contas do múnus processual exercido há quase 5 anos, 

bem como de esboço escorreito da partilha em sede de últimas 

declarações.

Desse modo, afasto o argumento de que seja necessário o aguardo da 

informação da quantidade de bovinos existentes até a abertura da 

herança, porque esse saldo está indicado às fl. 63/65 e não foi 

impugnado, assim como determino que a inventariante proceda a 

apresentação das últimas declarações, incluindo no projeto/esboço de 

partilha todos os bens, direitos e dívidas deixados pelo de cujus, 

apontando, de forma cabal e legítima a concordância de todos os 

herdeiros e sucessores a qualquer título do extinto, comprovando a 

quitação dos eventuais débitos tributários existentes, em especial com 

relação à Fazenda Pública Estadual.

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.

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.: 90893 Nr: 5248-69.2012.811.0025

 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: MARIA JOSÉ PEREIRA DA PAZ, MARIA ROSELI 

LUCENA, JOSÉ SEVERINO LUCENA, JOSÉ ANTONIO DE LUCENA, JOSE 

DIMILSON DE LUCENA, EDNA APARECIDA LUCENA, JOSEFA ALVES 

NUNES DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PEREIRA DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Sendo assim: apresente o inventariante as últimas declarações, 

constando, de modo detalhado todas as informações e prestando contas 

de sua gerencia na administração dos bens do Espólio, 

independentemente da abertura do testamento, porque isso somente 

influencia e condição a divisão da parte da herança que era possível e 

legítima de ser testada pelo autor dela, isto é, somente incide sobre 

quinhões hereditários e não sobre todos os demais encargos, 

procedimentos e diligências do inventário.Fixo prazo de 20 dias, 

improrrogáveis, pena de substituição, para cumprimento da ordem aqui 

exarada.Cumprida ou não a decisão, venham-me conclusos para decisão, 

inclusive sobre o ato de abertura do testamento, acostado às fl. 43 dos 

autos incidentes.Intime-se, certificando-se e fiscalizando-se o 

cumprimento de todos os prazos aqui assinalados.Às providências.Juína 

(MT), 25 de julho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119710 Nr: 1223-71.2016.811.0025

 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: CARMEM LUCIA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ROSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, estando preenchidos os requisitos legais, julgo por sentença, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de arrolamento 

formulado na inicial, a fim de decretar a partilha dos bens do Espólio de 

Gilmar Rosa de Lima (1 camionete GM/S-10, Diesel, ano/modelo 2003/03) 

na proporção indicada na inicial (50% meeira e 25% em favor de cada 

filho, reservando-se essa fração em caso de eventual alienação), 

determinando a expedição de ofício ao órgão de trânsito para 

transferência da propriedade do bem.Determino, ainda, que se proceda, 

ante a anuência dos herdeiros, a transmissão da propriedade e o registro 

da alienação do veículo HONDA NX/Bros, placas KAT 8560, Chassi 

9C2KD02303R010973, para a adquirente Fernanda Rocha dos Santos, 

CPF nº 131.658.326-09, oficiando-se ao DETRAN/MT para cumprimento da 

ordem aqui exarada, ressalvados interesses de terceiros e da Fazenda 

Pública sobre eventuais sonegados.Expeça-se formal de 

partilha.Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, o 

formal respectivo será expedido e entregue à parte independente da 

comprovação de recolhimento do ITCD-M ante a isenção já 

prenunciada.P.I.C. Juína (MT), 25 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109846 Nr: 2505-81.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA, MOACIR JOSÉ DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE JUINA, JOSE LINO 

MARTINEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, PEDRO FRANCISCO 

SOARES - OAB:12999/O

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, diante do decurso de prazo para as partes manifestarem 

acerca do retorno dos autos, remeto o presente feito ao arquivo definitivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO)

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

C O M A R C A  D E  J U Í N A / M T  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000233-29.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: FLAVIO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - 

ME VISTOS. Conforme se infere da petição de ID. 8168324, o exequente 

rejeitou o bem imóvel oferecido à penhora pelo executado no ID. 7343271, 

bem como requereu a penhora de valores/créditos pertencentes ao 

executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD. Instado a se manifestar, o executado 

concordou com o pedido de desconstituição da penhora, bem como 

requereu o depósito judicial do valor incontroverso do débito a título de 

caução. A despeito dos demais requerimentos formulados, conforme se 

verifica na decisão de ID. 10197174, apenas o pedido de penhora online 

do valor executado foi deferido, razão porque passo a deliberar. 

Considerando que o objetivo da execução é a satisfação do direito do 

credor, ela deve ser realizada da forma que melhor atenda seus 

interesses. Nesses moldes, é manifestamente possível ao credor recusar 

a indicação de bens pelo devedor que não se atenham a gradação legal 

prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80 e artigo 835 do CPC, ou ainda, 

sejam de difícil comercialização, como na hipótese dos autos. Nesses 

moldes, ante a justificativa apresentada, acolho a recusa do exequente em 

relação ao bem à penhora indicado no ID.7343271. Promova-se o 

levantamento da constrição. Ainda, defiro o pedido de depósito judicial 

formulado pelo executado, salientando, outrossim, que o depósito do valor 

incontroverso não enseja a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1º do CPC. No mais, 

considerando que o último cálculo do débito data de junho de 2017, 

intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado da dívida, no 

prazo de 05 dias. Após, cumpra-se a decisão de ID. 10197174, 

promovendo a penhora de eventuais ativos financeiros existentes em 

nome do executado para satisfação da obrigação exequenda. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Às providências. Juína/MT, 25 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NUNES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 1000307-83.2017.811.0025 

REQUERENTE: Banco Bradesco S/A REQUERIDO: Pedro Nunes Dias 

BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Deferida, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por 

alienação fiduciária, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, dois dias após 

a execução da ordem e citação da devedora, usando da prerrogativa legal 

que lhe confere o art. 3º, § 2º, da referida norma, procedeu a demandada 

o depósito do valor que entendeu correto para purgação total da mora (ID. 

11857175) e pleiteou a restituição do bem apreendido. O autor se 

manifestou por meio de petição anexa ao ID. 12162534, afirmando não se 

opor ao pedido de restituição formulado, todavia, defendeu a necessidade 

de complementação do valor depositado, porquanto realizado sem o 

acréscimo dos encargos moratórios, custas processuais e honorários 

advocatícios devidos, pugnando, portanto, pela intimação da devedora 

para complementação do valor de R$ 9.624,21 (nove mil seiscentos e vinte 

e quatro reais e vinte e um centavos). Por sua vez, o requerido alegou que 

o valor depositado seria suficiente para purga da mora, requerendo, 

portanto, a transferência dos valores depositados em Juízo ao autor e a 

restituição do veiculo em seu favor. Afirmou ainda que o cálculo 

apresentado pelo requerido contém vícios, visto que a atualização 

realizada contemplou parcelas ainda não vencidas, razão porque, caso 

seja determinada a complementação do depósito, requereu seja 

determinada sua intimação para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados. É o breve relato. Decido. Nos termos do Decreto-Lei nº 

911/69, dentro do prazo de 5 dias do cumprimento da liminar de 

apreensão, pode o devedor, pagando a integralidade da dívida, “segundo 

os valores apresentados pelo credor na inicial, ter o bem restituído, livre 

de ônus”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Tema n.° 722/STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, 

consolidou seu entendimento sobre a purgação da mora do devedor 

fiduciário em ação de busca e apreensão, nos contratos de alienação 

fiduciária firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, conforme acórdão 

assim ementado: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. I. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido." (RF.sp 1.418.593/MS, Rcl. 

Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJc dc 27/05/2014). Nesse prisma, 

incumbe ao devedor o pagamento da integralidade débito contratual 

apontado pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de cinco dias contados 

da execução da liminar, ficando desobrigado, para este fim do pagamento 

das custas e honorários, por serem estas despesas de cunho 

processual, não dispostas no § 1º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69. 

Decreto Lei nº 911/69. Nesse sentido, não merece acolhimento a 

pretensão do credor para imposição ao devedor do pagamento das custas 

e honorários sucumbenciais para purga da mora do contrato de alienação 

fiduciária firmado. Doutra banda, inobstante tenha a devedora efetuado o 

depósito, no prazo legal, do valor integral do débito apontado na inicial - R$ 

28.987,24 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e 

quatro centavos), olvidou-se de atualizar esse valor e de incluir, também, 
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os encargos de mora. Na hipótese dos autos, o cálculo do débito apontado 

na inicial foi confeccionado em 24/03/2017 (ID. 5795985), todavia, o 

depósito levado a efeito pela devedora se deu tão somente em 

20/04/2018, conforme comprovante acostado ao ID. 11857175. Nesses 

moldes, considerando que o valor apontado foi depositado após a data do 

cálculo apresentado pelo autor, sem a atualização e sem os encargos 

moratórios, não teve ele o condão de purgar a mora. Tal posicionamento já 

foi sufragado em inúmeros e recentes precedentes das duas Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E 

PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas 

ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente 

se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as 

parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias 

após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014) Desse modo, 

indefiro o pedido de reconhecimento de purga da mora na forma pleiteada. 

Doutro vértice, considerando que o direito de consolidação da propriedade 

é disponível e que o credor fiduciário pugnou pela a intimação da devedora 

para complementação dos valor depositado em Juízo para restituição do 

bem apreendido, susto a consolidação da propriedade do veículo em favor 

do autor, determinando a intimação da requerida para que no prazo de 02 

dias promova o depósito da complementação do valor apontado pelo 

credor na petição de ID. 12162599, referente apenas à atualização do 

débito principal, acrescido de eventuais encargos gerados até a data da 

sua efetiva realização. Decorrido o prazo retro, abra-se vista ao credor 

para manifestação, no prazo de 5 dias. Empós, tornem os autos conclusos 

para deliberações. Às providências. Juína/MT, 25 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000268-52.2018.8.11.0025. AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: KAREN DE SOUSA RODRIGUES, BERENICE DE 

SOUSA RODRIGUES, APARECIDO SOLERA RODRIGUES VISTOS. 

Conforme noticiado no termo de audiência de mediação anexo ao ID. 

14276699, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do 

presente processo. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Defiro o pedido de dispensa do prazo recursal. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Juína/MT, 24 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000614-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO UTUPYRY RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número Único: 1000614-37.2017.8.11.0025 Requerente: 

Jovelino Utupyry Rikbakta Requerido: Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, 

verbalizada por Jovelino Utupyry Rikbakta em face do Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, por meio da qual busca o demandante o 

reconhecimento da invalidade de instrumento contratual gerado 

unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 10829808), consistente em 

modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 

310,00, com parcelas mensais de R$ 14,47 em 36 prestações. Citada a 

instituição bancária, apresentou contestação, alegando em sede preliminar 

que o contrato em discussão pertence ao Banco Bonsucesso S.A. 

requestando a retificação do polo passivo, inépcia da inicial porque o 

pedido seria genérico e impugnou a gratuidade da justiça porque a seu 

juízo ausente os pressupostos autorizadores da concessão. Em 

prejudicial de mérito alegou a ocorrência de prescrição da pretensão 

autoral, porque o contrato posto à discussão teria sido firmado no 

longínquo ano de 2006 e os alegados indébitos foram descontados 

diretamente dos proventos auferidos por ele em decorrência do gozo de 

recebimento previdenciário, no período de setembro/2006 a agosto/2009, e 

que, o negócio jurídico realizou todas suas fases e foi integralmente 

quitado há mais de 8 anos da propositura da ação. Impugnando a peça 

defensiva, o demandante rechaçou o pedido de retificação do polo 

passivo ao argumento que se trata de grupo econômico sendo aplicável a 

teoria da aparência e, no que atine as preliminares brandidas, aduziu que 

a inicial atende os requisitos legais, e que, faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça porque é pessoa idosa, analfabeta que vive em 

condições precárias em aldeia indígena; e, no que tange a prejudicial de 

mérito, salientou que a incidência da legislação consumerista na espécie 

prorrogaria o dies a quo para contagem do prazo prescricional que fluiria 

somente a partir da data do efetivo conhecimento pela consumidora 

violada do fato violador, o que no caso corresponderia ao momento em 

que tirou o extrato de pagamento de seu benefício previdenciário, isto é, 

em 08.05.2017 e, no mais, pugnou pela procedência da pretensão inicial. É 

o relato necessário. Fundamento e Decido. Antes de adentrar ao cerne da 

questão isagógica brandida na defesa, se-me apresenta essencial 

registrar que a presente ação é idêntica à dezenas de outras ajuizadas no 

mesmo período (entre os meses de abril a junho/2017) nesta comarca, 

pelo mesmo escritório de advocacia, tendo como representados diversos 

membros de comunidades indígenas da região, em uma inescondível 

padronização de pretensões, argumentos e exposições fáticas, 

demarcando a situação denominada na jurisprudência moderna de 

massificação da judicialização ou ‘litigância em massa’. A causa de pedir 

próxima e remota de todas as 53 ações ajuizadas tem um fundamento 

único e padrão: a inexistência de relação jurídica válida entre o autor da 

demanda e a instituição bancária que com ele teria contratado. A bem da 

verdade, da análise minuciosa a imensidão de demandas repetitivas 

propostas em meados do ano passado, verifica-se que foram divididas em 

dois grandes grupos: no primeiro estariam aqueles indígenas que, 

laconicamente, negam ter realizado qualquer contratação com instituições 

financeiras para contração de empréstimos consignados; no segundo se 

apresentam aqueles que, admitindo a contratação, inquinam-na de 

nulidade, porque seriam pessoas aculturadas, sem contato com as 

nuances dos negócios jurídicos praticados por instituições bancárias, que 

teriam sido ludibriados, ante sua condição especial, ou seja, o contraente 

teria contraído o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que 

seria indígena, idoso e analfabeto). Ainda descrevendo o panorama fático 

em que se desenvolvem as demandas, é curial destacar que num grande 

número de ações a instituição bancária trouxe na peça defensiva, a prova 

do contrato entabulado, no qual consta a própria firma do autor, ou sua 

digital assinada à rogo por testemunhas, o que já arrefece 

substancialmente a tese da nulidade da contratação por desobediência às 
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formalidades que atos jurídicos com pessoas sem instrução reclamam. 

Mas, e finalizando essa primeira análise do quadro fático em que se 

desenrolam as dezenas de ações declaratórias de inexistência de relação 

jurídica propostas pelo escritório de advocacia de Felippe Bender Taques, 

OAB/MT n° 18.590 e Renan Marinello, OAB/MT nº 16.882, localizado na 

Rua Tenente Portela, nº 121 N, Bairro Módulo 03, nesta cidade, chama 

atenção o fato de serem todos os demandantes membros de comunidades 

indígenas, especialmente da etnia Rikbaktsa, que se espalha na região 

amazônica, concentrando-se no Estado de Mato Grosso mais a noroeste, 

no chamado Vale do Juruena (terras indígenas nominadas de: erikpaktsa, 

escondido e japuíra). Diz-se isso porque, sabidamente, é nas margens do 

Escondido que está a maior das 35 aldeias da etnia, localizada próxima ao 

Distrito de Fontanillas, neste Município, o qual dista mais de 70km da 

cidade, fato que provoca curiosidade a ponto de se desvendar que um 

dos patrocinadores da demanda é servidor público federal, lotado na 

agencia do INSS, nesta urbe, o que por certo explica e justifica com 

grande probabilidade de acerto a forma como que se angariaram as 

informações necessárias para a propositura das ações que desaguaram 

neste Foro durante os meses de abril a junho do ano passado. Frise-se: 

analisando de forma conjunta as cinco dezenas de ações ajuizadas pelo 

mesmo escritório de advocacia, é possível inferir que a fonte de 

conhecimento das supostas ‘causas de nulidade’ brandidas nas exordiais 

advém do acesso privilegiado que os patrocinadores das demandas 

possuem a algum banco de dados da Fundação Nacional do Índio – FUNAI 

ou mesmo do próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e daí 

extraíram as informações ou conseguiram localizar a potencial clientela 

indígena que detinha, por alguma razão, empréstimos bancários com 

instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, a partir disso, engendrou-se a montagem dessa grande 

quantidade de temerárias ações declaratórias, que, repita-se, baseiam-se 

em um generalíssimo argumento cuja sorte depende dessa aleatoriedade 

massiva de distribuições realizadas naquele concentrado período de 

tempo já mencionado anteriormente. Estamos, é óbvio, diante de claro 

panorama de captação de clientela, o que se afirma com absoluta 

segurança e destemor, porque, por mais especializados que fossem os 

causídicos nas lides indígenas, é pouco crível que um mar de índios de 

uma mesma etnia tivessem, a um só tempo, se reunido, levantado quantos 

deles possuíam empréstimos consignados ilegalmente descontados em 

folha de benefícios previdenciários, e decidido procurar o escritório de 

advocacia, justamente do causídico que os atende ou com eles convive, 

ainda que remotamente, no instituto de previdência. Diga-se para evitar 

qualquer nova ideia de uma imaginaria tese persecutória, aqui não se está 

a dizer que a captação se deu de modo ilícito – porque isso compete à 

FUNAI/MT, à DelPol da cidade e à própria 16ª Subseção da OAB/MT 

apurar, em seus diferentes níveis de atuação - mas é insofismável que se 

trata de demanda de massa, padronizada, ajuizada sob um mesmo e 

genérico argumento, e que revela essa cada vez mais lamentável tragédia 

moderna do Judiciário que é a judicialização de massa, sem critérios, sem 

provas, sem correlações fáticas, derivada da má compreensão da 

garantia constitucional do ‘amplo acesso à jurisdição’, que ao revés de se 

tornar em instrumento civilizador de nossa sociedade se convolou em 

sinônimo de litigiosidade excessiva e irresponsável, porque geralmente 

gratuita, quase indene de riscos para as partes e seus representantes, 

mola propulsora do estímulo ao ‘litigar por litigar’ que demarca essa quadra 

de nossa vivencia histórica enquanto sociedade organizada. Colho da 

doutrina moderna: "É importante ressaltar que o pleno acesso à Justiça 

exige mais do que transformações no Poder Judiciário e nas leis 

processuais: o ser humano precisa se aperfeiçoar, buscando a 

convivência pacífica na sociedade. Tal acesso deve ser assegurado, mas 

não vulgarizado, com o incentivo de litigiosidades desnecessárias. É 

preciso “assegurar o acesso à Justiça, mas não vulgarizá-lo, a ponto de 

incentivar os espíritos belicosos à prática do 'demandismo' caprichoso e 

desnecessário” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade 

da prestação jurisdicional. Insuficiência da reforma das leis processuais. 

Revista de Processo. vol. 125. p. 78. São Paulo: Ed. RT, 2005). “... Mais 

uma vez, reiteramos que tal medida só terá eficácia a partir de uma 

reeducação dos operadores de Direito, para se formar uma nova geração 

de juristas, principalmente nas universidades, com o escopo de mudar a 

mentalidade para um processo menos individualista e demandista para um 

de caráter mais colaborativo e social, que busque uma maior eficácia da 

justiça, sem tantas formalidades. Todavia, é inerente a todo ser humano a 

dificuldade de lidar com a perda em todos os sentidos, tanto processuais 

quanto materiais, haja vista que é nato ao ser humano o inconformismo da 

perda, o que o leva a incansáveis e inesgotáveis litígios, recursos e, 

muitas vezes, subterfúgios para evitá-la ...”. (Revista Jurídica 474, 

Abril/2017, ‘Segundas Linhas sobre a Tutela Provisória’, Eric Cesar 

Marques Ferraz ). Todavia, e encerrando essa primeira etapa da análise 

cognitiva que a demanda reclama, é certo e indiscutível que demandar sem 

limites, sem riscos, sem consequências é uma anomalia do sistema 

jurídico, porém, a litigância ética, de boa-fé permanece um vetor de 

conduta de todo litigante, como destacado pela lição sempre pontual do 

Min. Sálvio de Figueiredo, que ao discorrer sobre o dever de litigar com 

ética assinalou que "o processo não é um jogo de espertezas, mas sim 

instrumento ético de efetivação dos direitos da cidadania (REsp 

56.906-DF)", e é nesse prisma e sob esse olhar que a questão será 

analisada. Pois bem, fixadas essas primeiras ideias, debruçando 

novamente os olhos sobre os autos, REJEITO a preliminar de retificação do 

polo passivo arguida pelo banco réu, uma vez que embora seja pessoa 

jurídica diversa, com CNPJ próprio, é indubitável que o Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A integra o mesmo grupo econômico do Banco 

Bonsucesso S/A, fato este inclusive relatado na própria defesa. Além 

disso, a contestação foi apresentada por ambos os bancos demonstrando 

que possuem pleno conhecimento do contrato que ensejou a propositura 

desta demanda. Quanto as demais preliminares desnecessário abordá-las 

já que o direito do autor foi atingido pela prescrição, senão vejamos. Sobre 

a matéria litigiosa rechaça o autor a tese defensiva sobre a ocorrência da 

prescrição do direito de ação debaixo da alegação de que: (a) por ser 

indígena, aculturado, o negócio jurídico somente seria válido se firmado 

por escritura pública e/ou assistência/presença de terceiros; (b) a 

contagem do lapso prescricional somente se daria a partir da ciência 

inequívoca do negócio, o que somente aconteceu nas vésperas do 

ajuizamento da ação. Analisando detidamente os autos, a mim parece 

curial salientar que a ideia de que os indígenas se alocam em condição de 

especial aferição da capacidade civil está consagrada no art. 4º, 

parágrafo único do CC/2002, e completada pelo Estatuto do Índio (Lei nº 

6.001/73), que malgrado sua ultrapassada redação, permitem inferir que é 

o grau de integração (inserção na cultura e nos hábitos das comunidades 

não-autoctones) o que demarca a condição de maior ou menor grau de 

limitações/proteções legais ao exercício pelo indígena dos atos da vida 

civil. Vale dizer: não se é necessariamente incapaz ou impossibilitado de 

contratar pelo simples fato de ser índio, ainda que mais velho e, portanto, 

mais arraigado às tradições dessa etnia; haverá de se pronunciar 

nulidade/anulabilidade pela demonstração da incapacidade de contratar ou 

de compreender os efeitos da contratação e não por esta ou aquela 

condição étnica ou etária do demandante. Sobre o tema: “(...) No plano 

constitucional é bem de ver que a Constituição de 1988 traçou novo 

paradigma para o direito indígena – perceba, Sr. Relator, direito indígena, e 

não mais questão indígena ou problema indígena –. Essa afirmação 

assenta-se no que dispõe a norma constitucional inserta no artigo 232: 

“Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo”. A interpretação mais 

adequada dessa norma parece permitir a compreensão de que o instituto 

de uma suposta tutela normatizada pelo Estatuto do Índio de 1973 caiu por 

terra, de vez que ao índio, indivíduo ou grupo, é conferida legitimidade ad 

causam. A intervenção do Ministério Público, no caso, diz apenas com a 

intervenção como fiscal da lei, e não como representante ou assistente de 

quem quer que seja. A inadequação de normas positivadas na Lei nº 

6.001/731 toma corpo se se pensar que, por meio da Convenção nº 169, 

da Organização Internacional do Trabalho, a etnia indígena é assumida 

pelo veículo da auto-declaração, conforme disposto na norma do artigo 1º, 

2: A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 

considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que 

se aplicam as disposições da presente Convenção. (...) Essa norma 

produz efeitos diretos na interpretação construída, por exemplo, pelo juízo 

originário deste feito, segundo o qual ainda existe a ultrapassada 

classificação entre índio integrado e não-integrado. Com a 

auto-declaração, o índio pode muito bem praticar todos os atos da vida 

civil de um não-índio e nem por isso ser considerado integrado: continua 

sendo índio, pois de acordo com o que escreve Roberto Cardoso de 

Oliveira: “Uma etnia pode manter sua identidade étnica mesmo quando o 

processo de aculturação em que está inserida tenha alcançado graus 

altíssimos de mudança cultural”. Aliado a tudo o que vem de ser escrito, o 

próprio parágrafo único do artigo 8º do Estatuto do Índio prevê a 
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possibilidade de os indígenas não integrados praticarem atos válidos sem 

a necessidade da assistência do órgão tutelar competente, sendo 

requisito que o silvícola revele consciência e conhecimento do ato 

praticado e da extensão de seus efeitos, desde que aquele não lhe seja 

prejudicial, in verbis: Art.8º São nulos os atos praticados entre índios não 

integrados e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando 

não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Parágrafo 

único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele 

consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja 

prejudicial, e da extensão dos seus efetivos. (negritou-se) No presente 

caso, a requerente revela consciência do seu ato, pois possui CPF e 

Carteira de Trabalho assinados por ela. É neste sentido a jurisprudência 

desse Egrégio Tribunal: PREVIDENCIÁRIO -SALÁRIO-MATERNIDADE -ART. 

71 DA LEI Nº 8.213/91 -INDÍGENA -EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Constituição 

Federal em seu artigo 232 assegura ao índio o acesso à Justiça. A autora 

revela consciência e conhecimento de seus atos, pois possui cédula de 

identidade e CTPS, ambas com assinatura aposta pela autora, 

demonstrando, assim, capacidade para ingressar em juízo. 3 Identidade 

étnica e moral do reconhecimento, in Caminhos da Identidade, UNESP, SP, 

2006, p. 36. 4 De remeter-se o Juízo ao que prescreve a norma do artigo 

4o, parágrafo único do Código Civil. 2. Demonstrada a capacidade 

processual da autora deve o processo ter seu regular prosseguimento, 

inclusive, mediante intervenção do Ministério Público de todos os atos 

praticados no feito, a teor do que dispõe o citado dispositivo 

constitucional. 3. Apelação provida para o fim de anular a sentença, 

determinando a remessa do processo à vara de origem para regular 

prosseguimento do feito. (TR3, 7ª Turma, AC 966481/MS, Rel. 

Desembargadora Federal Leide Polo, DJU -04/05/2006, p. 276)...” (TRF-3ª 

Região, Apelação nº: 2005.03.99.007623-0). Por conseguinte, a aventada 

incapacidade para praticar o ato jurídico em comento inexistia, a priori, 

assim como a alegada condição de analfabetismo, em especial sob a égide 

dos contratos eletrônicos, não é de per si causa de invalidação do ato 

jurídico, mormente porque o que se deve preservar é a potencial 

consciência do contratante sobre os termos do que está sendo pactuado, 

o que se dessume do simples fato de que não se contrata empréstimo 

consignado sem que o cliente se dirija a uma instituição bancária 

pessoalmente, ou sem que ele próprio, por meio dos recursos eletrônicos 

remotos, proceda à solicitação do contrato, o que, como é de sabença 

comezinha, só se consegue com a digitação própria e especifica das 

assinaturas digitais (senhas) do contratante, codificação que é de 

conhecimento único e pessoal de quem a criou (ou seja, do 

cliente/contratante). Desse modo, dizer que o contrato é nulo por 

incapacidade civil de quem contratou é questão que demanda prova 

irrefutável da incapacidade, o que longe está de ter sido demonstrado 

nessa ação. Doutro lado, quanto à contagem do lapso prescricional, como 

já dito em linhas anteriores, segundo o autor, os descontos em seus 

proventos de aposentadoria decorrentes do empréstimo contraído junto ao 

Banco-réu, num primeiro giro verbal, por se tratar de demanda baseada na 

alegação de falha no serviço prestado por instituição financeira, aplica-se, 

a regra disposta no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. A Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça decidindo sobre prazo prescricional por vício do serviço, assim se 

manifestou: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VÍCIO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO 

DO ART. 27 DO CDC. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

INADMISSIBILIDADE. - Conforme entendimento consolidado na 2ª Seção 

deste Tribunal, prevalece o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 

27 do CDC sobre o prazo vintenário do Código Civil de 1916 nas ações de 

indenização decorrentes de vício no produto ou serviço, com a ressalva 

do entendimento pessoal da Relatora. [...] - Agravo não provido" (AgRg no 

AREsp 49.191/SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Publicação DJe 21.5.2012). Neste contexto, a pretensão contida na 

prefacial deveria ter sido exercida em cinco anos, a contar da data em que 

a lesão ao direito material foi perpetrada, o que sabidamente não 

aconteceu. A discussão, na verdade, reside sobre o termo inicial da 

contagem do lapso prescricional, que como é de sabença geral, se mede a 

partir da ciência inequívoca da lesão, como leciona a boa doutrina: “A 

ação nasce, portanto, no momento em que se torna necessária para a 

defesa do direito violado – é desse momento, em que o titular pode se 

utilizar da ação, que começa a correr o prazo da prescrição. Portanto, o 

prazo é contado da data em que a ação poderia ser proposta. O dies a 

quo da prescrição surge em simultaneidade com o direito de ação” 

(CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. 2. tir. São Paulo: Revista 

dos tribunais, 2008. p. 36). Partindo dessa premissa, no caso sub examine 

vê-se que os descontos do contrato em discussão tiveram início no mês 

de setembro/2006 findando-se em agosto/2009 e a ação foi aforada em 

04.06.2017, ou seja, nada menos que 08 (oito) anos após o abatimento da 

última parcela contratada, o que não deixa dúvidas da consumação do 

prazo fatal quinquenal. Ao reverso do alegado pelo demandante não soa 

crível que uma pessoa que receba benefício previdenciário não observe 

que estão havendo descontos em seus proventos, sendo que tais 

informações podem ser facilmente identificadas por meio de extratos 

bancários, pela consulta direta no sistema do INSS e/ou dos próprios 

comprovantes emitidos pela autarquia previdenciária. Além disso, o autor 

propôs outras 3 ações com pedido idêntico ao desta, contra instituições 

bancárias diferentes, o que, por si só, revela o quão inverossímil é a sua 

tese de que, somente num belo dia, sabe-se lá motivada porque razões ou 

iluminada por qual tipo de inspiração, decidiu – curiosamente poucos dias 

antes do ajuizamento das citadas demandas – a olhar seus extratos de 

aposentação e nesse momento divinal, acabou por descobrir nada menos 

que 4 contratos de captação de dinheiro a juros, que teria firmado ao 

longo de anos. De todo modo, ciência inequívoca não significa o dia que a 

parte decidiu saber de determinado fato jurídico e sim o exato instante em 

que o acesso a essa informação se tornou possível e identificável pelo 

lesado, aqui entendido como o homem médio, de diligência e percepção 

ordinárias, ou seja, sem exigir-se maiores aptidões intelectuais nem 

descortino incomum, mas a simples curiosidade de olhar e ver que estava 

recebendo seus benefícios previdenciários a menor que o que seria 

devido e esse fato, sem sombra de dúvidas, era plausível de ser auferido 

desde o primeiro mês da contratação e assim perdurou pelos 36 meses 

em que se deu o desconto, não sendo possível acreditar que durante 3 

anos o autor nunca viu que sua aposentadoria estava sendo paga a 

menor, mas oito anos depois, acabou por tomar ciência disso, e 

rapidamente manejou uma ação judicial para recuperar esse prejuízo! Ante 

o exposto, reconheço a prescrição da pretensão inicial e, 

consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e declaro extinto 

o feito, com julgamento de mérito, nos termos art. 487, II, do Código de 

Ritos. Por entender robustamente caracterizado o abuso do direito de 

ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo 

manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, 

caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de 

demandas em massa, condeno o autor por litigância de ma-fé, nos termos 

do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como improbus litigator, 

no percentual de 5% sobre o proveito econômico que se buscava 

alcançar com a ação. Aliás, a meu sentir caracterizada está a 

responsabilidade solidária do escritório de advocacia que patrocinou a 

causa, a uma porque inexiste norma a blindar o advogado das 

responsabilidades processuais decorrentes da litigância abusiva, e a duas 

porque o demandismo inconsequente e exagerado está suficientemente 

demonstrado nos autos, por tudo o que foi detalhadamente exposto. Colho 

da jurisprudência carioca: “Impõe-se, contudo, em vista do que se apurou, 

a imposição de solidariedade ao causídico. A banalização do acesso à 

Justiça deve ser enfrentada porque constitui abuso do exercício do direito 

de ação e amesquinha o poder do Estado-Juiz. Ademais, os profissionais 

da advocacia estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da OAB, que 

estabelece regras deontológicas fundamentais atinentes ao exercício 

profissional. (…) Insta observar que o advogado pode ser 

responsabilizado por litigância de má-fé solidária, quando restar patente 

afronta aos princípios da eticidade e da probidade processual, exarados 

no artigo 14, do diploma processual civil, os quais se desdobram, segundo 

ALCIDES DE MENDONÇA LIMA citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE 

ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da 

verdade (art. 14, I); no dever de lealdade e boa-fé, que pode estar contido 

naquele, sendo tomado em sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de 

atuar rigorosamente dentro do que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) 

Verifica-se que a conduta do autor e de seu patrono viola o dever de 

proceder com lealdade e boa-fé e de veracidade das partes em juízo, na 

dicção do art. 14 do CPC e atrai a responsabilidade por dano processual 
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previsto no art. 17 do CPC. Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do 

CPC, para que seja a prática desestimulada e assim evitada a sua 

reiteração. A doutrina é firme e rigorosa em relação ao dever de lealdade 

processual, como decorrência do princípio básico de boa-fé como regra 

de comportamento da parte em juízo, porque o processo antes de tudo 

atende a um fim ético. É de se reconhecer a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Portanto, conheço do recurso inominado e nego 

provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, 

condenando a parte autora e seu patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela 

litigância de má-fé no valor de R$1.000,00, estendendo a solidariedade às 

penas da r. sentença recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste 

recurso fixados em 10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do 

Juizado Especial Cível do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 134771 Nr: 5666-31.2017.811.0025

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCSG, VLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial de fl. 21.

Considerando que até o presente momento não foi possível à realização 

do necessário estudo psicossocial pela equipe interdisciplinar deste juízo, 

INTIMEM-SE os Requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 20 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 104560 Nr: 4776-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA, HUMBERTO DIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO JUNQUEIRA E 

SILVA - OAB:136.837/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:OAB/MT 22117-A

 DISPOSITIVO: (...) "Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, 

JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do CPC.Condeno a parte executada ao pagamento das custas e 

despesas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação, nos arts. 85, §1º e 523, §1º, ambos do 

CPC.EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor da parte 

exequente, para o levantamento do valor referente à multa aplicada, a 

saber, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos dados bancários 

informados à fl. 413.EXPEÇA-SE, também, alvará judicial em favor da 

causídica Dr. DANIELI FELBER, para o levantamento do valor referente à 

verba honorária de 10% (dez por cento) anteriormente citada, qual seja, 

R$ 5.815,00 (cinco mil oitocentos e quinze reais), nos dados bancários 

informados à fl. 412-v.EXPEÇA-SE, por fim, alvará judicial em favor da 

parte executada, para o levantamento do valor referente ao custo da 

cirurgia abatido dos 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios, 

que perfaz a quantia ideal de R$ 52.335,00 (cinquenta e dois mil trezentos 

e trinta e cinco reais), devendo a executada ser intimada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários para a transferência do 

valor.Outrossim, CUMPRA-SE imediatamente o determinado no parágrafo 

primeiro da decisão de fl. 408.Transitada em julgado e se mais nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Juína/MT, 24 de julho de 

2018."

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 104560 Nr: 4776-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA, HUMBERTO DIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO JUNQUEIRA E 

SILVA - OAB:136.837/SP, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:OAB/MT 22117-A

 Processo nº 4776-97.2014.811.0025

Código 104560

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por HUMBERTO DIANA, 

em favor de THALYTA FREIRE ALMEIDA, em face da UNIMED DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS 

MÉDICAS.

Despacho intimando a executada à fl. 375.

Citação da executada à fl. 376.

Petição do exequente às fls. 379/380.

Decisão às fls. 381/383.

Petição do exequente às fls. 389/390-v.

Petição da executada às fls. 399/407.

Decisão à fl. 408.

Petição do exequente às fls. 411/413.

É o relatório. Fundamento e decido.

É incabível neste momento processual a rediscussão da matéria já 

examinada e transitada em julgado (fl. 275), sob pena de ofensa à coisa 

julgada, razão pela qual deixo de analisar o pedido de reconsideração da 

parte executada no tocante à inexistência de relação contratual entre a 

executada e a beneficiária THALYTA FREIRE ALMEIDA (fls. 399/407).

Noutro viés, observo que a executada autorizou o procedimento cirúrgico 

para a beneficiária, conforme guia de solicitação de internação acostada à 

fl. 406, razão pela qual entende ser indevida a multa aplicada e requer a 

liberação do valor do custo da cirurgia.

A parte exequente, por sua vez, informou que a cirurgia já fora realizada 

com sucesso (fl. 412), motivo pelo qual concorda somente com a liberação 

do valor do custo da cirurgia (R$ 58.150,00 (cinquenta e oito mil cento e 

cinquenta reais)), abatido dos 10% (dez por cento) dos honorários 

advocatícios (R$ 5.815,00 (cinco mil oitocentos e quinze reais)), nos 

termos dos arts. 85, §1º e 523, §1º, ambos do CPC, o que perfaz a quantia 

de R$ 52.335,00 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais), 

devendo ser mantido também o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) a titulo de multa aplicada.

Analisando minuciosamente os autos verifico que razão assiste à parte 

exequente, visto que são devidos os honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento) expressamente previstos nos arts. 85, §1º e 523, §1º, 

ambos do CPC, bem como a multa aplicada ante o descumprimento 

injustificado da executada.

Convém ressaltar que já se encontra bloqueado nos autos o valor total de 

R$ 178.150,00 (cento e setenta e oito mil cento e cinquenta reais), 

conforme espelho do bacenjud acostado à fl. 383, motivo pelo qual 

entendo ser mais célere e ágil a liberação do valor via alvará judicial.

A par disso, compulsando os autos verifico que o executado satisfez a 

obrigação em debate, conforme manifestação do próprio exequente (fl. 

412), motivo pelo qual a extinção do processo é medida que se impõe.

Nesse sentido dispõe o art. 924, inciso II, do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II – a obrigação for satisfeita;” (grifo nosso)

Dessa forma, diante da comunicação de que a obrigação fora satisfeita, 

outra alternativa não resta senão a extinção da presente execução.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da obrigação, nos arts. 85, §1º e 523, §1º, ambos do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor da parte exequente, 

para o levantamento do valor referente à multa aplicada, a saber, R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos dados bancários informados à fl. 

413.

EXPEÇA-SE, também, alvará judicial em favor da causídica Dr. DANIELI 

FELBER, para o levantamento do valor referente à verba honorária de 10% 

(dez por cento) anteriormente citada, qual seja, R$ 5.815,00 (cinco mil 

oitocentos e quinze reais), nos dados bancários informados à fl. 412-v.

EXPEÇA-SE, por fim, alvará judicial em favor da parte executada, para o 

levantamento do valor referente ao custo da cirurgia abatido dos 10% 

(dez por cento) dos honorários advocatícios, que perfaz a quantia ideal de 

R$ 52.335,00 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais), 

devendo a executada ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para a transferência do valor.

Outrossim, CUMPRA-SE imediatamente o determinado no parágrafo 

primeiro da decisão de fl. 408.

Transitada em julgado e se mais nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 24 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93496 Nr: 1633-37.2013.811.0025

 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: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: (...) "Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas ante ao benefício da justiça gratuita. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encerrou-se esta audiência. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Rute Barboza Teixeira, Assessora de Gabinete II, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119989 Nr: 1395-13.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCF, PCF, IAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Considerando a devolução do Ofício de fls.91/95, INTIME-SE a Parte 

Autora para que se manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco), se houve 

alteração (Pagamento) da Obrigação Alimentícia determinada, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51383 Nr: 4606-04.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUVENIL, IVONE FRANCISCA DE SOUZA 

JUVENIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11011

 Considerando o retorno dos autos à Primeira Instância, INTIME-SE as 

Partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113551 Nr: 4796-54.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANECARLA DA SILVA PRADO, MANOELA DA SILVA 

ALEXANDRE BEZERRA, SIRLEY CABACINHA DOS SANTOS, VERA LÚCIA 

DE OLIVEIRA, LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, SILVANA APARECIDA 

DOS SANTOS SANTANA, KÁTIA LUCIAN OLIVEIRA, VANDINEIA RIBEIRO 

SANTOS SILVA, SUELEIDE MARLENE DE SOUZA, KATIA CILENE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o julgamento de agravo fls.175/177, INTIME-SE a parte 

autora para que se manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138312 Nr: 2231-15.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu CLAUDIO SILVA OLIVEIRA nas penas do 

arts. 147 do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, c/c o art. 69 do 

CP. CONCURSO MATERIALTendo havido concurso material, somam-se as 

penas de todos os crimes. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 

4 (quatro) meses de detenção, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi 

cometida mediante grave ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código 

Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o 

condenado prestar serviços à comunidade (art. 78, § 1º do CP);b)Proíbo o 

condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas 

noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;ISENTO o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-11.2014.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JACOB DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (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 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-88.2016.8.11.0025

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:

OSVALDO DONATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010001-88.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: OSVALDO DONATO 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 Osvaldo 

Donato, distribuída em 02.01.2016. 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: fora tentada a citação do executado em pelo 

menos 7 (sete) endereços diferentes, sendo a primeira e a sexta por meio 

postal e as demais por oficial de justiça, conforme se infere do AR's id. 

1921205 e 10686644 e das certidões de id’s. 1921208, 1921211, 1921215, 

8156702 e 12114073. A Lei de Regência 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) 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: 8010114-42.2016.8.11.0025

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:

GAMALIEL OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010114-42.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: GAMALIEL OLIVEIRA 

SANTOS 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 Gamaliel Oliveira Santos, distribuída em 12.04.2016. 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. 2444872, 7132490, 

9332487 e 11542163. 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 mais de dois 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 
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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: 8010414-38.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010414-38.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: REGINALDO DO NASCIMENTO SANTOS 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 Reginaldo do Nascimento 

Santos, distribuída em 19.10.2015. 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: fora tentada a citação do executado por oficial de 

justiça em pelo menos 5 (cinco) endereços diferentes, conforme se infere 

das certidões de id’s. 1919257, 1919260, 4704216, 7333607 e 11578272. 

A Lei de Regência 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) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTIM SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000715-40.2018.8.11.0025. REQUERENTE: RAQUEL MARTIM SANTANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. Consoante se verifica 

da petição de ID. 14158295, a parte autora informou a desistência da 

presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude do 

disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-44.2016.8.11.0025

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:

CAMILA ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010185-44.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: CAMILA ALVES RIBEIRO 

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 Camila 

Alves Ribeiro, distribuída em 03.06.2016. 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: fora tentada a citação do executado em pelo 

menos 6 (seis) endereços diferentes, sendo a primeira por meio postal e 

as demais por oficial de justiça, conforme se infere do AR id. 1926821 e 

das certidões de id’s. 1926824, 3649823, 4569502, 8216458 e 11803525. 

A Lei de Regência 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 6 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 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 
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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) 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: 8010209-72.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JUAREZ TATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010209-72.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANTONIO JUAREZ TATSCH 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 Antônio Juarez Tatsch, distribuída em 

13.06.2016. 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: fora tentada 

a citação do executado por oficial de justiça em pelo menos 4 (quatro) 

endereços diferentes, conforme se infere das certidões de id’s. 1923376, 

4693795, 7343304 e 11955696. A Lei de Regência 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 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) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

SAJA SEGURANÇA ELETR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (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 14:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA RAMOS MENDES (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 14:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000532-69.2018.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: VILMAR GONCALVES V I S T O S, Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O 

processo se acha apto a ser decidido, pois a matéria afeta aos autos não 

reclama maior dilação probatória, sendo, portanto, imperativo legal o 

julgamento antecipado da lide, que antes de tudo, é um dever do juiz, 

sempre que presentes as condições para sua realização, e observada a 

garantia do exercício do contraditório substancial às partes. Como é 

cediço a regra geral é que o prazo para o requerido apresentar resposta à 

inicial se dá até a audiência de instrução de julgamento de acordo com o 

Enunciado nº 10 do FONAJE. Entretanto, no caso em tela, a parte autora 

dispensou a realização de audiência instrutória, revelando-se, portanto, 

desnecessária a sua designação, até porque os autos versam sobre 

cobrança de título extrajudicial que não restaram impugnados pelo 

reclamado. Se não bastasse isso, a Turma Recursal Única do TJMT editou 

a Sumula 11 que assim dispõe: “A contestação será apresentada no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de 

revelia”. Dito isso, voltando os olhos sobre a lide, verifica-se o mandado 

citatório fez constar expressamente que o prazo para apresentação de 

defesa passaria a fluir da data da audiência de conciliação. Assim, citado 

o demandado compareceu à audiência de conciliação que restou 

inexitosa, oportunidade, em que saiu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 5 dias. Contudo, o reclamado quedou-se inerte, assim, 

deve-se aplicar a revelia do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica 

dizer que a parte requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo 

se houver nos autos elementos capazes de infirmar as alegações 

exordiais. Pelo exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial 
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(realização de negocio entre as partes sem o devido pagamento), bem 

como o valor inadimplido (R$ 1.363,60 representado pelas notas 

carreadas ao feito), já que não foram contestadas tais afirmações e não 

existem provas ou indícios processuais que desautorizem a aplicação dos 

consectários lógicos da ausência de defesa constatada. Destarte, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com julgamento de mérito, 

julgando procedente o pedido exordial e condenando o requerido ao 

pagamento da importância de R$ 1.363,60 (um mil trezentos e sessenta e 

três reais e sessenta centavos), sobre a qual deverão incidir juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde o momento do 

vencimento da obrigação, visto se tratar de mora ex re. Deixo de condenar 

o requerido 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. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-12.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 15:00H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR VELOSO DOS SANTOS (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 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000877-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 15:20H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS SILVA (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 15:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IM SANTOS ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (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 15:50H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000779-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMILSO CACIANO PONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000779-92.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: DAYANE PEREIRA DA SILVA SOUZA EXECUTADO: DEMILSO 

CACIANO PONTES Intime-se pessoalmente o executado para, em 03 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Caso o 

executado, no prazo assinalado acima, não efetuar o pagamento, não 

provar que o efetivou ou não apresentar justificativa da impossibilidade de 

fazer, determino que seja realizado o protesto do pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 517 do NCPC, 

inteligência do art. 528, §1º, NCPC. Se não pagar, nem se escusar, de 

imediato proceda-se com à penhora e avaliação de bens, conforme dispõe 

no art. 829 do NCPC, quanto às prestações vencidas anteriores à 

distribuição. Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge 

do devedor, se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no 

Cartório de Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o 

mandado de inscrição, ex vi art. 844 do NCPC. Se o devedor, ao nomear 

os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos 

termos do art. 871, I, NCPC, não se procederá à avaliação por avaliador. 

Considerando a informação de que o executado trabalha na empresa 

Rodo Gás (ou Pica pau gás), localizada na BR 174, nº 2891, ao lado da 

Locavisa, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, oficie-se esta solicitando 

que inclua o desconto em folha de pagamento do valor dos alimentos 

devidos. Ademais, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste, 23 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (REQUERENTE)

A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REQUERIDO)

 

Cuida-se de AÇÃO DE ADOÇÃO PLENA ajuizada por ALEXANDRE 

SABINO e SIRLEY REMEDIO SABINO, colimando a adoção do menor José 

Daniel dos Santos. Versando o litígio em comento sobre adoção de menor, 

a competência para o processo e julgamento da presente ação é privativa 

do Juízo da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, inciso III, do ECA, 

verbis: Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

[...]III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes [...] O 

esclarecimento em questão faz-se necessário diante da publicação da 

Portaria n.º 396/2018-PRES, que implantou o Processo Judicial Eletrônico – 
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PJE nesta Comarca de Mirassol d’Oeste, mas ressalvou em seu art. 2º, 

§2º que os processos de competência da Infância e Juventude 

continuarão tramitando fisicamente. À vista da exposição realizada acima, 

determino que a Secretaria da Primeira Vara proceda com a materialização 

do presente processo, com a consequente remessa ao Setor de Protocolo 

para redistribuição à Segunda Vara, promovendo a baixa do presente feito 

por incompetência do PJE para processá-lo. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste, 24 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000995-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

DEOCLECIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

CLEIDE GONCALVES DE MATOS (EXECUTADO)

IRACEMA HORTENCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte nãoacostou aos 

autos a competente Guia de arrecadação das custas processuais. Dessa 

feita, determino a intimação do advogado da parte requerente para que 

emende a exordial juntando aos autos o respectivo documento, nos 

termos do art. 319, II, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000427-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cuida-se de ação executivas de titulo judicial ajuizada por GILSON 

CARLOS FERREIRA em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da 

causa atribuído ao processo pela parte autora foi de R$ 1.714,77 (hum mil, 

setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Como é cediço, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no 

§ 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções 

legais retro mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. De ver-se, portanto, que a lide 

em questão não se enquadra nas exceções legais previstas pela referida 

lei federal. Para além disso, as partes são legítimas para litigar perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, porquanto 

encontram-se discriminadas no art. 5º da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas, o que, de fato, afasta a competência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Ressalte-se que o posicionamento em questão 

passou a ser adotado somente agora, pois com a implantação do 

Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de 

processamento de informações e prática de atos processuais, em 

substituição do Sistema PROJUDI, obviamente com a observância da 

ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do 

processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo o presente 

feito ser redistribuído para lá, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000691-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000691-54.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: JERFERSON SANTANA DA SILVA EXECUTADO: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de ação executivas de titulo 

judicial ajuizada por JERFERSON SANTANA DA SILVA em face do Estado 

de Mato Grosso, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte 

autora foi de R$ 10.468,72 (dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais e 

setenta e dois centavos). Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos 

Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a competência para 

processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º do art. 2º, da 

Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções legais retro 

mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 

fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 18 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000967-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cuida-se de ação executivas de titulo judicial ajuizada por GEOVANI 

MENDONCA DE FREITAS em face do Estado de Mato Grosso, cujo valor da 

causa atribuído ao processo pela parte autora foi de R$ 1.714,77 (hum mil, 

setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos). Como é cediço, o 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no 

§ 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). Nessa toada, as exceções 

legais retro mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009, quais sejam: I - as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. De ver-se, portanto, que a lide 

em questão não se enquadra nas exceções legais previstas pela referida 

lei federal. Para além disso, as partes são legítimas para litigar perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, porquanto 

encontram-se discriminadas no art. 5º da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas, o que, de fato, afasta a competência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Ressalte-se que o posicionamento em questão 

passou a ser adotado somente agora, pois com a implantação do 

Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema de 

processamento de informações e prática de atos processuais, em 

substituição do Sistema PROJUDI, obviamente com a observância da 

ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do 

processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo o presente 

feito ser redistribuído para lá, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste, 23 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.: 259689 Nr: 1694-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paracatu Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Paracatu Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cunha - OAB:14.008, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:19.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 45 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 04/09/2018, às 

13hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255093 Nr: 5634-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Monteiro de Barros

 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 de que esta Secretaria designou a data 

31/08/2018 às 15hs 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.: 252688 Nr: 4432-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jandira Mendes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, no valor do salário-de-contribuição (A 

SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma 

vez que restou configurada sua incapacidade parcial e temporária. Para o 

início do benefício fixo a data do pedido administrativo do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 05 de março de 2015 (cf. fl. 25), sendo ele 

devido pelo período de 12 (doze) meses à partir do protocolo do laudo 

médico pericial (fls. 56/66) ou até que nova perícia médica seja realizada 

em sede administrativa, sob regular processo administrativo ou judicial, 

considere a parte autora irrecuperável ou habilitada para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta subsistência.Por força do artigo 1.288 

da CNGJ declaro: I – Maria Jandira Mendes Franco; II - benefício 

previdenciário de auxílio-doença; III - valor do salário-de-contribuição (A 

SER CALCULADO PELO INSS); IV – 05 de março de 2015; V - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI – 05 de 

março de 2015.Quanto às prestações vencidas, será devida correção 

monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com 

o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a 

alíquota de 0,5% (meio por cento).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253716 Nr: 5092-50.2017.811.0011

 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: Orotildes Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada concedida referente ao auxílio-doença, para condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento do beneficio de 

aposentadoria por invalidez, no valor do salário-de-contribuição (A SER 

CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez 

que restou configurada sua incapacidade total e permanente.Para o início 

do benefício fixo a data de requerimento administrativo, qual seja, 18 de 

novembro de 2015 (cf. fl. 38).Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I 

– Orotildes Marques da Silva; II - benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez; III - no valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); IV – 18 de novembro de 2015; V - no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI – 18 de 

novembro de 2015.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235717 Nr: 592-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franco de Siqueira Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Cristiana Batista Arruda - OAB:13.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se a executada para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento 

da dívida e seus acréscimos legais, sob pena de, não efetuado o 

pagamento, ser realizada a penhora de bens.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.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 19 de julho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 2184-64.2010.811.0011

 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: Espolio de Osvaldo Gonçalves Moreia, Osvaldo Moreira 

Junior, Vanessa Castro Gonçalves Moreira

 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:

 Designo audiência de instrução para o dia 04 de setembro de 2018, às 

13h30min.

As partes deverão apresentar rol testemunhal com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252547 Nr: 4354-62.2017.811.0011

 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: Clarice de Paiva Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Não obstante, às partes é reservado o direito de participação nos 

trabalhos periciais, de formular quesitos e indicar assistentes técnicos 

(art. 465, II e III do CPC), bem como o de impugnar as decisões, devendo 

para isso apresentar parecer fundamentado e provas em contrário, 

observando-se que a parte autora não indicou assistente técnico para 

acompanhar os trabalhos. Outrossim, em analise aos artigos 370 e 479 

ambos do CPC, avalia-se que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial e 

não se afigura esta prova a única adotada para formar o convencimento 

do julgador, não cumprindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu 

suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Juiz, 

justamente por ser o destinatário final da prova. Atinente à alegação de 

que o perito nomeado não tem qualificação profissional necessária para a 

elaboração da prova pericial deste jaez, a meu ver, não merece guarida o 

argumento da parte autora, uma vez que não há nos autos prova de que o 

médico nomeado como perito não possua capacidade técnica e 

conhecimentos profissionais para trazer dados seguros para o 

convencimento desta Magistrada. Outrossim, a perícia médica deve ser 

levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM (artigo 156 §1ºdo 

Código de Processo Civil) e, sendo o perito habilitado em medicina, não há 

falar em necessidade de especialização para o trabalho a ser realizado, 

pois o que a lei exige é a sua habilitação pelo órgão superior que 

regulamenta a profissão. MANTENHO na íntegra a decisão de fls. 39/40, 

devendo ser dado cumprimento aos seus exatos termos. Diante do 

exposto, RECHAÇO a impugnação de fls. 64/67. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237356 Nr: 1440-59.2016.811.0011

 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: Antônio Carlos Kava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara de Fátima Leal Kobachuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, Clinton Ferreira da Silva - OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664, Marcel de Sá Pareira - OAB:12.070

 Defiro o pedido de fl. 436, para tanto proceda-se conforme requisitado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251529 Nr: 3839-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Laert da Cunha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Defiro os pedidos de fls. 144 e 146, para tanto proceda-se conforme 

requisitado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250175 Nr: 3122-15.2017.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl.36, de modo que determino nova expedição de ofício 

ao INSS para constar o nome correto do beneficiário, o de cujus Adalto 

Bezerra dos Santos, bem como apresentar justificativa à manifestação de 

fls. 23/24.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29021 Nr: 2856-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdemar Cleto Bruno, Valdinei da Silva 

Bruno, Valderi da Silva Bruno, Cleidiane da Silva Bruno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se as determinações de fl. 139.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248568 Nr: 2357-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252658 Nr: 4413-50.2017.811.0011

 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: Ana Lucia da Silva Surubi, Robson Borges Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/2018, 14h30min, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

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 as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256885 Nr: 443-08.2018.811.0011

 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: Lourdes Bergamasco de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Cuida-se de “Ação de Consignação em Pagamento” proposta por SAEMI 

(Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D’Oeste), em face de 

Fundo Municipal de previdência Social dos Servidores de Mirassol D’Oeste 

– MIRASSOL-PREVI, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte requerente manifestou pela extinção da 

presente demanda após os devidos cumprimentos de praxe, logo em 

seguida o Ministério Público manifestou favorável pelo levantamento dos 

valores e posterior remessa ao Fundo Municipal de previdência Social dos 

Servidores de Mirassol D’Oeste – MIRASSOL-PREVI, por seguinte a 

extinção da presente ação.

Os autos vieram-me conclusos.
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É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tento em vista a manifestação favorável da requerente (fl.107), e por 

seguinte o Parquet no mesmo sentido mostrou-se em igual teor (fls. 

108/109).

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Expeça-se Alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, devendo ser depositada na conta informada pelo requerida à fl. 98.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241116 Nr: 3486-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Cuida-se de “Ação de Consignação em Pagamento” proposta por 

Município de Mirassol D’Oeste em face de Fundo Municipal de previdência 

Social dos Servidores de Mirassol D’Oeste – MIRASSOL-PREVI, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte requerente manifestou pela extinção da 

presente demanda após a liberação dos valores para o ente titular, logo 

em seguida o Ministério Público manifestou favorável pelo levantamento 

dos valores e posterior remessa ao Fundo Municipal de previdência Social 

dos Servidores de Mirassol D’Oeste – MIRASSOL-PREVI, por seguinte a 

extinção da presente ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tento em vista a manifestação favorável da requerente (fl.112), e por 

seguinte o Parquet no mesmo sentido mostrou-se em igual teor (fls. 

108/109).

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Expeça-se Alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, devendo ser depositada na conta informada pelo requerida à fl. 

104.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 391 Nr: 164-91.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Pampa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145991-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Considerando o teor da manifestação de fl. 80, revogo a nomeação 

operada à fl. 79 , razão pela qual nomeio como defensor dativo do 

executado Agroindustrial Pampa Sociedade Anônimo a advogada Dra 

Mariah Carvalho Q. Lima Oliveira, OAB/MT 23.688/O, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH (Unidade 

Referencial de Honorários).

Intime-se o advogado acerca da presente nomeação, bem como para que 

se manifeste, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2 Nr: 2-48.1986.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA FLAVIANE TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DANIEL TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, verifico que por diversas vezes a 

inventariante fora intimada para propulsionar e promover diligências no 

feito, contudo, permanecendo inerte em todas as ocasiões, conforme 

certidões de fls. 114 e 124.

 Outrossim, imperioso salientar que o feito se arrasta desde 1986, ou seja, 

mais de 32 (trinta e dois) anos e até o momento a inventariante somente 

assinou o termo de compromisso e prestou as primeiras declarações, 

mantendo-se inerte desde então, sendo determinada a remoção da mesma 

à fl. 116 e por posteriormente a nova inventariante recusou à fl. 117.

 À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao arquivo, em razão 

da ausência de interesse da inventariante e dos demais herdeiros, 

podendo os autos serem desarquivados a qualquer tempo mediante 

manifestação expressa dos herdeiros interessados.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252392 Nr: 4268-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Pereira Mença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o requerido a conceder a pensão por morte ao autor, no valor 

de um salário mínimo vigente, bem como décimo terceiro salário. Para a 

data de início do benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual 

seja, 30/08/2016. (fl. 51)Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – 

Wanderlei Pereira Mença; II - benefício previdenciário de pensão por morte; 

III - no valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); 

IV - 30/08/2016. 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 1% (um por 

cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, 

considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ 

(Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil 

c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de 

junho de 2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em 
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conformidade com os preceitos da Lei nº 11.960/2009.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de trinta dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos 

autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora.Condeno ainda o requerido nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula nº 111 do STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252002 Nr: 4071-39.2017.811.0011

 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: Cosmo Messias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento do beneficio de 

aposentadoria por invalidez, no valor do salário-de-contribuição (A SER 

CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez 

que restou configurada sua incapacidade parcial e permanente.Para o 

início do benefício fixo a data de requerimento administrativo, qual seja, 12 

de junho de 2017 (cf. fl. 26).Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – 

Cosmo Messias dos Santos; II - benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez; III - no valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); IV – 12 de junho de 2017; V - no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI – 12 de junho 

de 2017.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas, será devida correção 

monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com 

o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a 

alíquota de 0,5% (meio por cento).Expeça-se ofício ao Gerente Executivo 

do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259420 Nr: 1607-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Kaliane de Carvalho Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca Apreensão ajuizada pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Cássia Kaliane de 

Carvalho Lemos todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme aduz à fl. 28, a parte autora informou que transigiram 

extrajudicialmente e o requerido pagou o débito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 24 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253187 Nr: 4830-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Tendo em vista a juntada de planilha atualizada de débito de fl. 64, 

intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetuar o pagamento, 

não provar que o efetivou ou não apresentar justificativa da 

impossibilidade de fazer, determino que seja realizado o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1°, NCPC

Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com à penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe no art. 829 do NCPC, quanto às 

prestações vencidas anteriores à distribuição e as que vencerem no 

curso do processo executivo.

Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente cônjuge do devedor, se 

casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o mandado de 

inscrição, ex vi art. 844 do NCPC. Se o devedor, ao nomear os bens à 

penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 

871, I, NCPC, não se procederá à avaliação por avaliador.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159625 Nr: 1625-39.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euzebio Prieto

 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:

 Defiro o pleito da douta causídica ventilado às fls.126, devendo a 

Secretaria de Vara proceder com a autenticação, conforme pugnado.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 24 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 125314 Nr: 808-09.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Batista Tomaz

 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:
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 Defiro o pleito da douta causídica ventilado às fls. 165, devendo a 

Secretaria de Vara proceder com a autenticação, conforme pugnado.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 24 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141278 Nr: 3253-97.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André 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:

 Considerando a manifestação da requerida vertida às fls. 181/182, 

determino a intimação da requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233827 Nr: 4103-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Laranjeira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - 

Procurador Federtal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Defiro o pleito da douta causídica ventilado às fls. 61, devendo a 

Secretaria de Vara proceder com a autenticação, conforme pugnado.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 24 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 391 Nr: 164-91.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Pampa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145991-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 391 Nr: 164-91.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Pampa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145991-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 (...) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão, contradição ou erro material na sentença às fls. 

55/55-v, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 1º de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Vistos.

Considerando a relação de prejudicialidade entre o presente feito e a ADIn 

nº 4066-84.2016.8.11.000 em trâmite no e. TJMT, DETERMINO que os 

autos permaneçam sobrestados até o seu julgamento e envio de 

informações a este juízo, oportunidade em que poderá ser o pleito de fls. 

39/93 devidamente analisado.

Com o aporte das informações requeridas às fls. 28, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 11 de maio de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 391 Nr: 164-91.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Pampa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145991-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por Fazenda 

Nacional em face de Agroindustrial Pampa s/a, devidamente qualificados 

nos autos.
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Despacho inicial foi proferido em 29/08/1996 (fls.07).

O processo foi arquivado em 10/07/2002 (fl.54).

Os autos fora desarquivado em 25/04/2017 e, vieram-me conclusos.

 Relatei. Fundamento e decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de maio de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Autos n.º 3919-25.2016.811.0011 – Código: 242045

Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 39/93, volvendo os olhos à exordial, 

verifica-se que houve pedido de distribuição por dependência aos autos 

sob nº 3486-21.2016.811.0011, código apolo: 241116, o que ora 

DETERMINO, visando evitar decisões conflitantes.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Autos n. 3919-25.2016.811.0011 (Código: 242045)

Vistos.

De pronto, 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 Geral deste Município no ofício 

circular 811/PROC. GERAL/PMMO/2016, evitando-se o acúmulo de 

audiências inexitosas, visto que a Fazenda Pública do Município nem 

sempre transige, no entanto, a designação da solenidade em pauta, 

compactuaria ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à 

eficácia do novo diploma processual civil.

Considerando a peculiaridade do caso, eis que a presente ação tem como 

fundamento o fato do autor, por força da concessão liminar em sede da 

ADIN nº 4066-84.2016.8.11.000 que suspendeu os efeitos da LC 151/2016 

a qual instituiu regime próprio de previdência municipal e não teria disposto 

quanto à modulação dos seus efeitos até julgamento do mérito, deter 

dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, bem como 

pender litigio sobre o objeto do pagamento, entendo que, por ora, não há 

que se seguir os comandos dispostos quanto à citação e levantamento 

dos valores.

Assim, RECEBO a petição inicial, razão por que DETERMINO a emissão da 

guia a fim de que se efetive o depósito do valor informado e os que se 

vencerem no curso da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 

542, I, CPC, evitando-se os consectários legais de eventual mora, 

devendo-se aguardar, diante da relação de prejudicialidade com a 

mencionada ADIN, nortes quanto ao legitimado à percepção dos valores 

informados na inicial e os que se sucederem no curso da ação.

No mais, com o fito de evitar decisões conflitantes e insegurança jurídica, 

OFICIE-SE a insigne Desembargadora Relatora da ADIN sob nº 

4066-84.2016.8.11.0000, em trâmite no e. TJMT, para que, se assim o 

entender, apresente substratos ao prosseguimento do presente feito.

Aportando aos autos resposta, CONCLUSOS com urgência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245948 Nr: 1075-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tolo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão de fls. 46, a seguir transcrito: C E R T I D Ã O Em 

cumprimento ao Mandado de Citação, nos autos supra, diligenciei nos dias 

15, 22, 29/06/07/2018 e por fim no dia 20/07/2018, na Rua Maria dos Anjos 

Braga n. 416, Centro, nesta cidade e NÃO OBTIVE ÊXITO NA APREENSÃO 

DO VEÍCULO descrito no mandado em virtude que não encontrei o referido 

veículo. Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé. 

Mirassol D’Oeste, 20 de julho de 2018. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial 

de Justiça

 Mirassol D’Oeste – MT, 26 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258802 Nr: 1314-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

69/83, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 26 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 2697-32.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 Intimar o advogado da Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A para que se 

manifeste nos autos sobre a petição e fls. 329/342, sobretudo, quanto ao 

fato de o salvado supostamente à sua disposição no pátio da empresa C. 

Gladino Silva – EPP, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 1274-56.2018.811.0011

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 24, cujo teor transcrevo:"C E R T I D Ã O. Em 

cumprimento ao Mandado de Citação / Ação de Busca e Apreensão, nos 

autos supra, diligenciei por diversas vezes em dias e horários distintos na 

Rua 28 de Outubro n. 954, bairro Cidade Tamandaré, nesta cidade e NÃO 

OBTIVE ÊXITO NA APREENSÃO do veículo descrito no mandado em 

virtude que não encontrei o referido veículo, no local obtive informações 

que o requerido mudou-se para a Região do Padre Inácio. Nada mais 

informaram. Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou 

fé. Mirassol D’Oeste, 20 de julho de 2018. Mário Rodrigues Lima Júnior, 

Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 83-73.2018.811.0011

 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): Gabriel Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre o R. Despacho de fls. 49, cujo 

dispositivo transcrevo:"...À vista disso, consigno que realizei consulta no 

Sistema RENAJUD, solicitando a restrição de transferência do veículo de 

posse do requerido, nos termos do extrato em anexo. No mais, tendo em 

vista que não esgotaram todos os meios disponíveis para localizar o 

requerido e o bem, intime-se a parte autora para que providencie o 

endereço atualizado do réu, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260635 Nr: 2090-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, PHA, 

MJHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Alves Neto, Rosimeire da Silva 

Humberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 Intimar a advogada Janaina Franco da Silva, OAB/MT nº. 22.314/O, para 

que devolva os autos acima especificados, uma vez que foi intimada para 

apresentar contestação em 15 dias tendo fluido o prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 4718-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que desconsidere a intimação 

realizada através do dje nº 10301, disponibilizado em 24/07/2018, qual 

seja: "Intimar o advogado da parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185902 Nr: 2002-73.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Donizetti Tonholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Themis Lessa da Silva - 

OAB:15355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:46.304 -MG

 Intimar o advogado do requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso ofertado pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 4718-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 184, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Ante o teor dos documentos carreados às fls. 

182/183, aguarde-se a efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo 

do artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente. Empós, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado 
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como quitação total do débito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 1664-41.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Pereira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca João Pessoa - PB com a finalidade de Intimar o requerido para 

efetuar o pagamento do debito, devendo juntar aos autos os originais das 

guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246422 Nr: 1347-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHdSC, ÍAdO, RRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 Intimar o advogado do requerido menor Carlos Henrique dos Santos Cintra 

para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, 

Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre a petição juntada aos autos as fls. 518/521, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4947 Nr: 153-23.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticinio Ostelac Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:15013A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 346, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 4947. Atenta ao pedido de fls. 343, verifica-se que 

de fato remanesce quantia em valor de titularidade da instituição financeira 

executada, mesmo após o cumprimento do acordo homologado às fls. 303. 

Contudo, ao contrário do que foi afirmado pelo executado ao analisar o 

extrato de fls. 263, apurou-se que dos R$90.462,76 (noventa mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reis e setenta e seis centavos) 

bloqueados, R$75.388,20 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito 

reais e vinte centavos) foram desbloqueados em 06 de agosto de 2007, 

remanescendo a importância de R$15.074,56 (quinze mil, setenta e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos), os quais foram imediatamente 

desbloqueados conforme extrato anexo. Nada mais sendo requerido, 

retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 24 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261718 Nr: 2470-61.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 37,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Determino que embargante promova o preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem o julgamento do mérito, 

nos termos do art. 456, §1º da CNGC, que reza o seguinte: § 1º Não 

havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o 

fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 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: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 761/772, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Face ao exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos vertidos na inicial, com espeque no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR a existência da união estável 

havida entre os ex-companheiros Valdirene da Silva Paula e Egleissom 

Marques de Oliveira, no interregno compreendido entre 15/03/2005 e 

22/02/2010, para que operem seus jurídicos e legais efeitos; b) DECRETAR 

o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial até então 

existente entre Valdirene da Silva Paula e Egleissom Marques de Oliveira.

c) DETERMINAR a partilha do patrimônio do casal, nos exatos termos 

abaixo expendidos, com as compensações e colações devidas, vejamos: 

i) 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge do imóvel do imóvel 

denominado Fazenda Brausa II, com área de 564,6739 has (quinhentos e 

sessenta e quatro hectares, sessenta e sete ares e trinta e nove 

centiares), localizada no Município de Barra do Bugres, MT, matriculado no 

1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres sob a matrícula n.º 

21776, ficha 001, L 02 – Registro Geral; ii) 50% (cinquenta por cento) para 

cada ex-cônjuge do imóvel denominado Fazenda Brausa III, com área de 

343,06 has (trezentos e quarenta e três hectares e seis ares) – localizada 

no Município de Salto do Céu, Comarca de Rio Branco, MT, matriculado no 

1º Serviço Notarial e Registral de Rio Branco, sob a matrícula R.3/M 1228; 

iii) 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge da camioneta Nissan 

Frontier, cabine dupla, Tipo LE 4x4-AT 2.5 16v TDI 4d Dies Nissan, Ano 

2008, Chassi 94DVDUD409J213179, Renavam 1312558340, Placa NJD 

3483; iv) 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge do veículo Corolla 

Sedan – Tipo XEi 2.0 16v (flex) (CVT) 4p Eta. Marca Toyota, Ano 2014. 

Chassi 94BRBDWHE9F0227298, Renavam 1017929324, Placa QBL 6008. 

v) 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge dos bens adquiridos 

por meio da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01896-2, quais sejam: a) 01 

(um) Distribuidor pendular de calcário e sementes, R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais), Modelo PSPP-603, marca Vincon, ano de 

fabricação/modelo 2012, número de série 4990; b) 01 (uma) carreta 

agrícola com capacidade de carga de 4000 kg, valor R$ 4.700,00 (quatro 

mil e setecentos reais), marca Facchini, ano de fabricação/modelo 2012, 

número de série NS 41614; c) 01 (um) sistema para contenção de animais 

(tronco e trapézio), valor R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), 

tipo brete, marca Valfran, ano de fabricação 2012, número de série NS 

030112; d) 01 (uma) balança eletrônica tipo plataforma, valor R$ 8.290,00 

(oito mil, duzentos e noventa reais), marca Valfran, modelo VF-Plus, com 

par de barras VF 850, ano de fabricação 2012, número de série NS 

11AB1211 d) 03 (três) reprodutores nelore com idade média de 36 (trinta e 
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seis) meses, ao preço unitário de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), 

totalizando R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais); e) 72 (setenta e 

duas) novilhas bovinas nelore, com idade média de 30 (trinta) meses, ao 

preço unitário de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), 

totalizando R$ 42.120,00 (quarenta e dois mil cento e vinte reais). d) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de prestação alimentícia para o 

filho menor no importe de 01 (um) salário mínimo, inclusive o 13º (décimo 

terceiro) salário, cujo pagamento deverá ser feito diretamente à genitora 

do infante ou mediante depósito/transferência para conta bancária a ser 

oportunamente indicada, até o quinto dia útil de cada mês, retroagindo este 

decisum à data da citação inicial, bem como a 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias, consistentes em tratamento médico, 

odontológico e ambulatorial, mediante apresentação de nota fiscal; e) 

CONCEDER a guarda definitiva de Egleisson Brausa de Paula Marques à 

Valdirene da Silva Paula; ressalvado o direito de visitas do réu. f) FIXAR 

as visitas do genitor ao menor durante todo o período de ambas as férias 

escolares deste últim...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242843 Nr: 4290-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Porto Esperidião - MT com a finalidade de Citação da requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252015 Nr: 4082-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulalia Vitorazzi - MEI, Eulália Vitirazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 Intimar a advogada dos requeridos sobre a sentença de fls. 70/74, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR Eulália Vitorazzi ao pagamento de multa no importe 

de R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais), nos termos 

do art. 258 da Lei 8069/90. Condeno o representado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, se houver.Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste - MT, 17 de julho de 201.Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1711-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fluiu o prazo de suspensão dos presentes autos, conforme 

requerido. Em razão disso, esta Secretaria impulsiona os presentes autos, 

com a abertura de vista à parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000612-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Número do processo: 

1000612-75.2018.8.11.0011. Juíza: Edna Ederli Coutinho Data e horário: 

quarta-feira, 25 de julho de 2018, 13h00min (MT) TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Aberta a audiência presidida pela M.Ma. Juíza constatou-se a 

presença do representante do Ministério Público Dr. Saulo Pires de 

Andrade Martins, da parte autora Sra. Rita Rosa de Jesus da Silva, 

acompanhada de sua advogada Dra. Valéria Aparecida Soldá de Lima, do 

interditando Sr. Cristiano Batista. Procedeu-se com a oitiva das partes. 

DELIBERAÇÃO Tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

médica, 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 e ao MP, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos 

a serem respondidos pela expert. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pelo Estado de Mato Grosso. 

Apresentado o laudo, dê-se vista a parte autora e ao Ministério Público 

para apresentação de alegações finais. Proceda a secretaria do Juízo 

com a requisição do periciado junto ao diretor da cadeia publica. Por fim 

determino que o interditando seja submetido por consulta médica junto ao 

C A P S  d e s s a  c i d a d e ,  D r .  M a t e u s .  M M a .  J u í z a : 

___________________________________ Promotor de Justiça: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v o g a d a : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I n t e r d i t a n d o : 

___________________________________ (Cristiano Batista)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE HELENA COFANI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000346-25.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IZABETE HELENA COFANI 

COSTA REQUERIDO: EXPRESSO MAIA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS promovida 

por em face IZABETE HELENA COFANI COSTA de EXPRESSO MAIA 

LTDA., visando ressarcir-se de seus pertences que foram extraviados 

quando realizou uma viagem utilizando os serviços de transporte da ré em 
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julho de 2017 com origem da cidade de Pimenta Bueno/RO e destino em 

Mirassol D´Oeste/MT. Aduziu que ao chegar no destino verificou que uma 

de suas bagagens havia sido extraviada no caminho, sendo que procedeu 

com uma declaração de objetos para que no prazo de 30(trinta) dias a ré 

lhe noticiaria. Porém, alegou que não houve resposta da ré. Pleiteia 

ressarcimento em dobro dos valores contidos em pertences na sua 

bagagem no importe de R$36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos), 

bem como indenização pelos danos morais. A ré em contestação 

concorda com o ressarcimento singular pelos danos materiais, mas 

impugna a indenização por danos materiais em dobro e pelos danos 

morais. As partes compareceram em audiência de conciliação que restou 

infrutífera. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, tendo em vista a situação de insuficiência de recursos 

econômico-financeiros da autora, nos termos da Lei 1060/50. Cumpre 

esclarecer que o instituto do julgamento antecipado da lide, previsto no art. 

355, do Código de Processo Civil, aplica-se às hipóteses de questão 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória em 

audiência, como no caso em tela. Toda a prova já se encontra reunida, 

portanto a melhor solução é o prosseguimento do feito sem dilações ou 

realização de audiência de instrução e julgamento. DANOS MATERIAIS A 

autora requer, na exordial, indenização por danos morais e materiais 

sofridos em decorrência do extravio de uma das bagagens que 

transportava ao utilizar-se dos serviços da ré. Complementou que solicitou 

a localização da bagagem com indicação de todos os pertences que 

possuía, contudo, não foram localizado e a ré não lhe ressarciu. A ré, em 

sua defesa, não alegou preliminares e reconheceu o pagamento no 

importe de R$36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos) à título de 

danos materiais. Em outro sentido, rechaçou a indenização em dobro e os 

danos morais. Concernente à indenização em dobro do valor, não há que 

se aplicar o arrigo 42 do CDC, eis que não houve a cobrança de qualquer 

valor que seja, tampouco agiu a ré de má-fé, sendo que inexistente todos 

os requisitos ensejadores da duplicidade pelo pagamento. A autora 

demonstrou que despachou bagagens no veículo da empresa ré da cidade 

de origem, devendo acompanhá-la à cidade destinatária e este fato foi 

claramente confessado pela ré que, inclusive, reconheceu e aceitou o 

ressarcimento do valor de R$36,70 (trinta e seis reais e setenta 

centavos). Neste compasso, a autora merece ser indenizada pelo valor 

unicamente indicado dos produtos que continham na sua bagagem. DANO 

MORAL Referente ao montante moral a ser indenizado, o Código Civil/2002 

ao dispor sobre o ato ilícito, prevê a necessidade de justa indenização, 

conforme o disposto em seu art. 186. Depreende-se, por fim, que não há 

razão que possibilite a exclusão da responsabilidade da Ré, restando 

presente o dever de indenizar dada a falha na prestação do serviço. Por 

conseguinte, evidenciado que a Ré tinha o dever de guarda e transporte 

da bagagem e não o cumpriu, somado ao fato de ter agido com descaso 

em sua localização, mister se faz o reparo ao abalo moral sofrido pela 

Autora quando da busca pelos seus pertences com desperdício de tempo 

e dinheiro. Verifica-se, no caso em tela, que o dano moral está presente, 

ultrapassando os meros dissabores, uma vez que a frustração e o abalo 

emocional vivenciados pela autora são evidentes. Conforme resulta da 

doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde 

a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Nessa 

toada, considerando a condição econômica das partes; de um lado a 

Autora, pessoa de idade avançada, consumidora e, de outro lado, uma 

empresa de transportes; além do grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$1.000,00 (um mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a requerida: a) pelos danos materiais no valor 

de R$36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos); b) à indenização pelos 

danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), cujas correções 

monetárias devem ser feitas 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, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000232-86.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ALINE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – ALINE RODRIGUES DA SILVA - 

promove em desfavor de SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS 

DE HIGIENE PESSOAL LTDA., sob o fundamento de que a ré negativou seu 

nome indevidamente pelo valor de R$ 143,58 (cento e quarenta e três 

reais e cinquenta e oito centavos), incluído em 27/02/2016, pelo contrato 

número 00000000000011748786, que desconhece a procedência. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

declaração de inexigibilidade do valor, bem como indenização por danos 

morais. Citada a empresa requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, infrutífera e apresentou contestação. No mérito aduziu pela 

existência de contrato entre as partes e inadimplemento da autora, 

juntando documentos. A autora apresentou impugnação à contestação. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome 

da autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o 

cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido 

em nome do autor diante da ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pela ré. Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se que a autora alega não possuir qualquer relação jurídica 

com a ré e desconhece a dívida que gerou negativação em seu nome. De 

outra banda, a ré arguiu que a autora possuía um pedido de produtos que 

são fornecidos por aquela empresa e apresentou um cadastro de 

consultora em nome da autora e devidamente assinado, juntamente com a 

Nota Fiscal nº.8.709.012 constando no quadro “fatura” o pedido número 

11.748.786, no valor de R$143,58 de 28/11/2015, listando todos os 

produtos solicitados e somado à outro pedido num valor total de R$149,76. 
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Também apresentou o documento de recebimento de tais produtos com 

assinatura de Janaina, pessoa que consta no documento de comprovação 

de residência da autora. Ou seja, a prova apresentada pela ré está 

direcionada à demonstrar que a autora efetuou pedido de produtos que 

não foram adimplidos e, com base no pedido 11.748.786, seu nome foi 

negativado. Neste sentido, em exame à defesa apresentada pela ré, ante 

a apresentação da contestação com documentos probantes, comprova-se 

que a autora concretamente tornou-se inadimplente, e esta conduta 

ensejou na cobrança dos valores com a negativação de seu nome, tudo 

em consonância com produtos recebidos e não pagos. Em que pese as 

alegações da autora no sentido de desconhecer o produto contratado, o 

conjunto probatório demonstra que efetivamente houve um serviço 

fornecido pela ré à autora. Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E 

“TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há 

como se declarar indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a 

conduta da ré. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado pela 

autora, 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, 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. Mirassol D´Oeste, 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: 

1000233-71.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ALINE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – ALINE 

RODRIGUES DA SILVA - promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., sob o fundamento de que a ré negativou seu nome indevidamente 

pelo valor de R$388,27 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete 

centavos) e R$24,03 (vinte e quatro reais e três centavos), incluídos em 

01.07.2016, pelo contrato 0222025843, que desconhece a procedência. 

Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

declaração de inexigibilidade dos valores, bem como indenização por 

danos morais. Citada a empresa requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação. No mérito 

aduziu pela existência de contrato entre as partes e inadimplemento da 

autora, juntando documentos. A autora apresentou impugnação à 

contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. Inicialmente, opino 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 

1060/50. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome da 

autora diante da ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pela ré. Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se que a autora alega não possuir qualquer relação jurídica 

com a ré e desconhece as dívidas que geraran negativação em seu nome. 

De outra banda, a ré arguiu que a autora possuía uma linha de telefonia 

devidamente contratada pelo autora e que ensejou no inadimplemento de 

valores. Neste sentido, em exame à defesa apresentada pela ré, ante a 

apresentação da contestação com contrato devidamente assinado pela 

autora, datado de 01 de agosto de 2014. Juntamente, a ré comprovou com 

extratos das ligações efetuadas pela linha telefônica que a autora 

utilizou-se da linha normalmente. Este conjunto probatório, comprova que a 

assinatura é concretamente da autora e usufruiu normalmente da linha 

telefônica por meses a fio. Porém, ao quedar-se inadimplente, ensejou na 

cobrança dos valores com a negativação de seu nome, tudo em 

consonância com o contrato firmado. Em que pese as alegações da autora 

no sentido de desconhecer o produto contratado, sua assinatura presente 

no contrato, assim como os extratos de ligações apresentadas, 

demonstram que efetivamente houve um serviço fornecido pela ré. 

Consigne-se jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10707130273196001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. E “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do 

inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à autora incumbe a 

prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da 

autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do 

contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular 

de direito.”. Conclusivamente, não há como se declarar indevido o valor 

cobrado, tampouco indenizatória a conduta da ré. No que tange a má-fé da 

autora, não houve provas suficientes a ensejar conduta dolosa com o fim 

de locupletar-se indevidamente. Neste sentido: “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.”. Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé ao autor. 

NEGATIVAÇÃO ANTERIOR No que tange à aplicação da Súmula 385 do 

STJ, diante da existência de negativação anterior realizada por outra 

empresa, qual seja, sociedade denominada Jequiti, deve, igualmente, ser 

afastada a indenização por danos morais. Inexistente qualquer abalo 

psicológico sofrido pela autora. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado 

pela autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela 
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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, 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. Mirassol D´Oeste, 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: 

1000231-04.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JACQUELINE DA SILVA DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - 

JACQUELINE DA SILVA DE JESUS – promove em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o fundamento de que seu nome foi 

negativado no valor de R$144,56 (cento e quarenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos) pela empresa ré na data de09.06.2017, 

contrato 0295536086, sendo que desconhece a negativação. Pleiteia a 

exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação que restou infrutífera. Posteriormente, decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, a ré permaneceu inerte. Assim, opino pela 

decretação da revelia. Concernente à justiça gratuita, opino pelo 

deferimento diante da declaração de hipossuficiência econômico - 

financeira pela Requerente, nos termos da Lei 1060/50. É o breve relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado procedente, pelo que se aplica os efeitos da 

revelia, à luz do artigo 20 da Lei 9099/95. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos pela 

autora e, em alinhamento às suas alegações; a ré procedeu com a 

inclusão de negativação em nome da autora indevidamente. Indicado na 

exordial o valor de R$144,56 como indicativo de uma negativação por um 

débito desconhecido da autora e por um contrato não existente. Por outro 

lado, a ré não comprovou qualquer relação jurídica existente entre as 

partes, sequer compareceu aos autos com sua defesa. 

Consequentemente, não prova a origem deste suposto débito. De fato, 

inexistente qualquer indício de que a autora tenha efetivamente contratado 

qualquer serviço junto à empresa ré. Somado à isto, a ré é fornecedora de 

produtos e deve bem prestar seus serviços junto aos consumidores. 

Responsável por sua conduta negligente e ilegal. Indiscutivelmente a ré 

falhou na prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma pessoa 

que não possui contrato de serviços, tampouco foi notificada quanto ao 

eventual débito. Igualmente, por ser fornecedora de produtos, a ré tem 

reconhecida responsabilidade objetiva, tornando-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se extrai 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. (...)”. Portanto, indevida a 

negativação realizada em nome da autora, sendo que conclusivamente, 

merece ser 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 também está presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados por uma negativação indevida realizada pela ré 

de um valor inexistente como débito. Saliente-se que a autora comprovou: 

o ato ilícito praticado pela ré quando negativou seu nome por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta da ré ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência.em Legislação em Modelos e peças 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. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. 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 cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Ademais, o direito ao exercício de cobrança, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora, ainda mais considerando a suspresa que lhe 

causou ao descobrir tal negativação. 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 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. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. 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 instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) efetivar a exclusão do nome da autora aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declarar a inexigibilidade do débito objeto desta 

demanda; b) condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 
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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 da citação; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 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 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FRUTUOSO DIAS (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: 

1000253-62.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IVONE FRUTUOSO DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por IVONE FRUTUOSO DIAS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o fundamento de que a requerida efetuou 

negativação indevida de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Pleiteia a exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização por danos morais e materiais. Conforme 

consta dos autos, a autora requereu a desistência da presente demanda 

com a extinção do feito diante do desinteresse no prosseguimento, após a 

apresentação da contestação. Em que pese o pleito de litigância de má-fé 

apresentado pela ré em sua defesa, não se vislumbrou comprovação de 

indícios na existência de débitos da autora junto à empresa ré. A 

negativação foi realizada no valor de R$124,55, sendo que nenhuma 

prova demonstrou a indicação de débitos neste valor. Inexistente também 

qualquer cobrança à autora. Sendo assim, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado ao 

Enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do processo sem resolução 

de mérito. 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 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISON CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000165-24.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: GEISON CESAR DE OLIVEIRA Tendo em vista a resposta de 

ofício nº.3661/2017 indicando pela existência de processo com mesmo 

pedido na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, Autos 

nº.8010031-47.2017.811.0039, em conferência ao sistema PJE, verifico a 

distribuição da petição inicial em 10/03/2017. Frente à isto, tem-se pela 

prevenção daquele juízo diante da conexão entre as ações, sendo certo a 

cumulação dos processos para fins de prosseguimento, nos termos do 

artigo 59 do NCPC. Remeta-se os autos à apreciação do Juiz Togado. 

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de junho 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: 8010064-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da exequente, conforme 

requerido no ID 13339528. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de junho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-12.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE MARTINS (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)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 1200478. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de junho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DUARTE TEODORO (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)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da parte autora, conforme 

requerido no ID 12172447. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de junho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-05.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIMAR FRANCISCO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Lucimar 

Francisco Quirino em face de Embratel Tvsat Telecomunicações S.A. 

Aportou aos autos termo de acordo realizado entre as partes (ID 

12260891). Em síntese, é relatório. Decido. Pois bem, a avença está 

devidamente regular, motivo pelo qual não verifico empecilho à 

homologação do acordo entabulado. Diante do exposto, homologo por 

sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

efetuada entre as partes e, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo CPC. Sem custas e condenação de honorários advocatícios, 

consoante arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se a Sra. Gestora 

Judiciária alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da parte exequente, conforme requerido no ID 13079250. Ante a 

desistência recursal de ambas as partes, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CARVALHO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 26 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BONFIM CASTILHO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 14395239 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 26 de julho de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260308 Nr: 1949-19.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leonardo da Silva de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacira de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 260308 Vistos, etc. (... ) Com efeito, cabe ao 

querelante registrar uma ocorrência perante a autoridade policial, por se 

cuidar de crimes de ação pública, dando início, assim, a uma investigação 

criminal detalhada.Ademais, tendo o ministério público o poder requisitório, 

cabe a este requerer as diligências que entender necessárias à 

autoridade policial para a instauração de inquérito a fim de apurar os fatos 

ora apresentados.Pelo exposto, verifica-se que o autor não possui 

legitimidade para a propositura da presente ação referente ao delito 

previsto no artigo 147 do Código Penal, razão pela qual REJEITO 

PARCIALMENTE a presente queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso II 

do Código de Processo Penal.Por fim, tocante ao delito previsto no artigo 

141, inciso IV do Código Penal, determino a remessa dos autos a 

conciliadora lotada no Juizado Especial Criminal desta Comarca para 

designação de audiência preliminar.P. R. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 19 

de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226697 Nr: 45-66.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves de Almeida Moreira, Maria 

Aparecida Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 226697

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a sentença já transitou em julgado (fl.312/313), sem 

qualquer manifestação acerca dos objetos constantes às fls. 309, 

determino o perdimento dos seguintes bens:

 1- Um aparelho de celular da marca Samsung, cor preta;

2- Um aparelho de celular da marca Samsung, cor branca;

3- R$ 60,00 (sessenta reais) depositados à conta única; e

 4- Dois capacetes da marca Taurus, sendo um na cor preta e o outro na 

cor vermelha.

Nessa senda, tocante aos objetos descritos no item “1” e “2”, decreto o 

perdimento destes e determino que proceda-se com a doação destes em 

prol à APAE de Mirassol D’Oeste-MT, lavrando-se o pertinente termo de 

doação. Entretanto, caso seja certificado que os aparelhos doados não 

estejam funcionando, desde já determino sua imediata destruição.

Ademais, tocante ao valor transcrito no item “3”, nos termos do art. 63 e 

seguintes da Lei 11.343/06, tendo em vista o valor apreendido à fl. 15 e 

depositado na conta única à fl.29, decreto seu perdimento em favor da 

União, o qual deve ser transferido para o FUNAD – Fundo Nacional 

Antidrogas, consoante art. 63, caput e §1º, da Lei 11.343/06.

Por fim, quanto aos objetos referidos no item “4”, decreto o perdimento e a 

sua imediata destruição, lavrando-se o pertinente termo.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 2025-77.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 247787

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 94, em cumprimento ao art. 1.498, §2º, da 
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CNGC, após o trânsito em julgado da sentença, as substâncias 

entorpecentes apreendidas à fl. 07, devidamente comprovada pelo laudo 

pericial (fl. 17), deverá ser levada ao órgão competente do Ministério da 

Saúde ou congênere estadual. Caberá à autoridade policial a 

responsabilidade pela legal e regular entrega, não dispensando, inclusive, 

a pesagem ou medição volumétrica no momento do recebimento, por parte 

do responsável do citado órgão.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261640 Nr: 2447-18.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristiane Souza Luiz, Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vulgo " Senhor Chico ", Vulgo " Filho do 

Senhor Chico "

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 261640 SENTENÇAVistos, etc. (...) Pelo exposto, 

verifica-se que o autor não possui legitimidade para a propositura da 

presente ação e que os fatos deverão ter suas investigações e 

julgamentos realizados na Comarca de Araputanga/MT, razão pela qual 

REJEITO a presente queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso II do 

Código de Processo Penal.P. R. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241689 Nr: 3738-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSL, DAdN, RdJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 241689

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu Murilo da Silva Lima, tem o causídico a obrigação legal de 

representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em 

infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique 

suas razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser oficiado à sua 

instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação a manifestação, determino a 

intimação do denunciado para indicação de novo advogado para 

apresentá-la ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar a 

manifestação.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

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.: 236040 Nr: 767-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcel de sá pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 236040

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do acusado Nelson Ribeiro de Souza, tem o causídico a 

obrigação legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena 

de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem 

justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer as razões do recurso de apelação ou requerer o que de direito, 

sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar 

eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das razões, determino a intimação do 

denunciado para indicação de novo advogado para apresentá-las ou 

declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as razões 

recursais.

Com o aporte das razões, vistas ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se, com urgência.

 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.: 235887 Nr: 677-58.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheila Ferreira da Silva, Dalvina Barbosa dos 

Santos Silva, Silvanei Pereira de Carvalho, Nelson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 235887

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado dos acusados Cheila Ferreira da Silva, Silvanei Pereira de 

Carvalho e Nelson Ribeiro de Souza, tem o causídico a obrigação legal de 

representar os interesses daqueles em Juízo, sob pena de incidir em 

infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as 

razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado dos réus para 

oferecer as contrarrazões do recurso de apelação ou requerer o que de 

direito, sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para 

informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação das contrarrazões, determino a 

intimação dos denunciados para indicação de novo advogado para 

apresentá-las ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais.

Com o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se, com urgência.
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 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.: 217123 Nr: 3222-72.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIZA BORGES BERNARDES - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 217123

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 214, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

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 na data 

prevista para a progressão ao regime aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 238734 Nr: 2133-43.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geneilson Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 238734

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de GENEILSON GOMES 

MONTEIRO.

Na data de 28 de novembro de 2017, o recuperando progrediu de regime, 

oportunidade em que foram fixadas condições ao semiaberto, conforme 

fls. 153/156.

 Às fls. 174/179 foi juntado histórico de violações pela Central de 

Monitoramento Eletrônico, noticiando alguns descumprimentos do 

recuperando, pelo que foi designada audiência de justificação, conforme 

fl. 180.

Ato contínuo, a Central de Monitoramento Eletrônico carreou novo relatório 

circunstanciado, de acordo com às fls. 190/201, informando a 

continuidade dos descumprimentos, em que o recuperando tem se 

ausentado de sua residência aos finais de semana e em horários não 

permitidos, bem como não está carregando devidamente sua tornozeleira, 

pelo que sua regressão cautelar foi determinada às fls. 202/203.

Mandado de prisão efetivado em 30.05.2018 (fl. 206).

Audiência de justificação à fl. 213.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 215/216.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 217/218, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o 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.

Nesse sentido, tem-se que a regressão definitiva não é automática, sendo 

uma faculdade do juiz da execução, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, o recuperando descumpriu duas das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que deixou esvair a 

bateria da tornozeleira eletrônica, bem como violou os dias, área e horário 

do recolhimento domiciliar, conforme relatórios de fls. 174/179 e 190/201.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 05.06.2018, o recuperando 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las, devido precisar laborar até altas 

horas. Confessou, ainda, ter violado as condições propositalmente, em 

determinados dias.

Nesse enquadramento fático, em que pese a justificativa apresenta ser 

insuficiente para exculpar as faltas cometidas pelo recuperando, insta 

salientar que a implantação do sistema de monitoração eletrônica nesta 

Comarca é recente, iniciada em meados de setembro de 2017, quando 

este Juízo alterou as condições aplicadas anteriormente aos 

recuperandos, com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e 

preventiva da sanção penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram 

por demais brandas.

Assim, infere-se que o programa de monitoramento eletrônico desponta 

como medida inovadora e eficiente para a fiscalização dos recuperandos, 

cuja novidade não fazia parte do costume daqueles que já cumpriam ou 

que iniciaram o cumprimento de suas penas nesta Comarca, os quais, 

possivelmente, já estavam habituados com a ausência de um controle 

rígido e eficaz de todas as condições fixadas à sua reprimenda.

Portanto, os descumprimentos constatados pelo monitoramento eletrônico 

evidenciam um hipotético desconhecimento ou, talvez, descrença do 

recuperando quanto à capacidade de vigilância da tornozeleira, à medida 

que depois da primeira violação, em que nenhuma advertência foi aplicada 

pela equipe de fiscalização, tampouco pelo Juízo, o apenado se sentiu 

incentivado a dar continuidade às transgressões, crendo que não 

estavam sendo detectadas pela Central de Monitoramento Eletrônico.

 Por outro lado, sabe-se que a regressão de regime prisional é medida 

judicial de intensa gravidade, que afeta sobremaneira o destino da 

execução e revela-se extremamente danosa aos interesses do 

condenado, devendo ser aplicada às transgressões mais graves, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par dessas considerações, ao apreciar o presente caso, tenho que a 

regressão definitiva representaria sanção exacerbada, apenas viável 

quando não se revele suficiente a simples advertência escrita a que faz 

referência o art. 146-C, parágrafo único, inciso IIV, da LEP, sendo esta 

uma sanção mais branda e adequada ao caso em testilha, consistente em 

valioso instrumento de política criminal, que viabiliza a manutenção do 

recuperando no regime semiaberto, contemplando o caráter 

ressocializador da execução penal.

Convém sublinhar que a advertência é tida como resposta a um primeiro 

descumprimento que não esteja permeado de conteúdo mais grave, 

conforme se denota do presente caso, além do que referida admoestação 

não foi aplicada anteriormente.

No caso de segunda falta, deixará de ter sentido a aplicação de simples 

advertência escrita, já que significaria aplicar um benefício ao 

recuperando contumaz, que utilizou a nova oportunidade como subterfúgio 

para continuar a cumprir sua reprimenda como convier, sem respeitar os 

limites impostos, o que seria uma afronta ao Poder Judiciário, tornando-se 

cogente à regressão definitiva.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que o recuperando 

permaneceu recluso durante a regressão cautelar já representa uma 

punição, sendo a advertência por escrito suficiente, por ora, para reiterar 

e, possivelmente, agravar as condições anteriormente aplicadas, já que se 

demonstraram insuficientes para afastar o recuperando do regime 

intramuros.

Ante o exposto, REVOGO a regressão cautelar anteriormente decretada 

em desfavor do recuperando GENEILSON GOMES MONTEIRO, para 

mantê-lo no regime semiaberto, mediante condições a serem 

fixadas/alteradas em audiência, pelo que designo audiência de 

advertência para o dia ____/____/2018, às ____h____min, oportunidade 

em que será procedida a soltura do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Requisite-se o preso.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 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.: 260893 Nr: 2187-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 260893

 Vistos, etc.

Considerando que a Resposta à Acusação encartada às fls.72/75 não se 

encontra devidamente assinada pelo causídico, intime-o novamente para 

que assine a peça.

 Com a assinatura, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar a respeito do pedido de liberdade do acusado.

Após, voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, ou, se for o caso, para a análise de possível absolvição 

sumária.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 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.: 232770 Nr: 1077-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Manoel de Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 232770

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o recuperando passará a residir no município de Glória 

D’Oeste, devidamente comprovado à fl. 587, DETERMINO a remessa do 

presente executivo ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Porto 

Esperidião-MT, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Mantenho as condições do regime aberto anteriormente aplicadas, exceto 

o comparecimento diário na Cadeia Pública.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 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.: 259463 Nr: 1631-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259463

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 49/54 

,concernente à ausência de comparecimento na Cadeia Pública nos dias 

01, 25 e 28 de junho, acolho sua justificativa para os devidos fins.

No mais, tendo em vista que o recuperando passará a residir no município 

de Porto Esperidião, devidamente comprovado à fl. 63, DETERMINO a 

remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela 

Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Mantenho as condições do regime aberto anteriormente aplicadas, exceto 

o comparecimento diário na Cadeia Pública.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 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.: 231940 Nr: 2939-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe do Carmo Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 231940

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fls.181), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970, lucio lima dos santos - OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 259439

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da Defesa à fl.109, a qual informa o 

endereço das vítimas, bem como certidão de fl.113, com cerne na Lei n° 

13.431/2017, que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência sobre 

os Direitos da Criança, designo audiência para o dia ____/_____/2018, às 

____h_____min., oportunidade em que será colhido o depoimento especial 

das vítimas menores (depoimento sem dano).

Deste modo, saliento que a vítima Nesci Silvestre, representante legal das 

vítimas menores, será ouvida na audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 02/08/2018, às 14h00min. (fl.103), bem como deverá 

comparecer no depoimento especial supramencionado.

Intimem-se somente as vítimas por meio de seu representante legal, o 

acusado, a defesa e o Ministério Público.

 Outrossim, intime-se a psicóloga do Juízo quanto à data e horário da 

audiência para fins de realização do depoimento especial das vítimas, 

podendo a profissional retirar o processo em carga para análise anterior.

Por fim, haja vista que a genitora das vítimas reside na Comarca de Porto 

Esperidião/MT (fl.109), depreque-se sua oitiva.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 233824 Nr: 4100-60.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adirlo Pimenta Silva, Milton Galdino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18.566

 PROCESSO/CÓD. Nº 233824

 Vistos, etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 190, na qual informa o novo 

endereço do réu, determino que seja expedido carta precatória para 

Comarca e Cidade de Cotriguaçu/MT, no endereço qual seja: Vale Verde 

Reserva Sítio Cantinho do CE-Zona Rural.

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.: 180813 Nr: 1178-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nino Candido de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, João Henrique Garcia - OAB:13153/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 180813

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 284, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

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 na data 

prevista para a progressão ao regime aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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

 Execução Número: 19514-44.2011.811.0042

Nome Reeducando: Rodimar Marcos Camilo

Condenações:

Pena: 12a 0m 0d

Data Condenação: 04/04/2008

Data do Fato: 04/04/2008

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Pena: 4a 0m 0d

Data Condenação: 04/04/2008

Data do Fato: 04/04/2008

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 0a 7m 0d

Data Condenação: 07/08/2017

Data do Fato: 01/05/2012

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Remições:

 Quantidade de Dias: 300

Data de Prisão Definitiva: 04/04/2008

Regime atual: Condicional

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Liberdade Condicional

Data base para progressão: 04/04/2008

Data para progressão de regime: 26/06/2013

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 04/04/2008

Data Livramento Condicional: 17/12/2016

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 5a 5m 13d

Pena Cumprida até data Atual: 10a 3m 21d

Data do Término da Pena: 08/01/2024

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241929 Nr: 3861-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos, Daniel Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 241929

 Vistos, etc.

Uma vez declarado o perdimento da arma e munições apreendidas à fl. 17 

em favor da União, determino a remessa dos mesmos ao Comando do 

Exército, consoante art. 25 da Lei nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos 

termos do Provimento nº 05/2017- CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e 

destinação legal de armas apreendidas nas dependências das unidades 

judiciárias.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 292, arquivando-se os autos na 

sequência, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000770-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO KRAJEWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ALVES MELO SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

Iderley Sessi (CONFINANTES)

Arlei Sessi (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1000770-02.2018.8.11.0086 / ADVOGADO DO(A) AUTOR: 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - MT0009538A 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 retro (id.14310401), 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. Nova Mutum, 26 

de julho de 2018 CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48313 Nr: 3734-63.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joel Joari dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos para 

INTIMAR a Inventariante, através de sua advogada, para manifestar nos 

autos, tendo em vista o decurso do prazo da petição de fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42651 Nr: 2021-87.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bartoldo da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denotam-se informações desencontradas acerca 

do pagamento das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, uma 

vez o documento à fl. 139, informa pagamento relativo ao benefício 

previdenciário, e o e-mail à fl. 139v°, comunica o pagamento das duas 

requisições de pequeno valor – RPV, ao passo que o ofício à fl. 140, avisa 

acerca das devoluções dos RPV’s sem pagamento.

Desta forma, determino que a Secretaria Judicial certifique nos autos 

acerca da existência e valores depositados nos autos.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36579 Nr: 2950-91.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ironita Acker Ienerich, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ane Caroline dos Santos, Rozane Cristina 

Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 132, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: 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.: 93299 Nr: 2039-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robertino Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skezyszowki 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em 

desfavor de Robertino Lopes da Silva, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONSOLIDAR o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial e devidamente 

apreendido em benefício da parte Requerente;CONFIRMAR a decisão 

liminar proferida às fls. 17/18.Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que 

seja feito novo certificado de registro do veículo apreendido em favor da 

parte Requerente.De mais a mais, determino que a parte Requerente, no 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da presente sentença, 

comprove ter dado ciência a parte Requerida do valor obtido com a 

expropriação do bem, para fins de possibilitar o abatimento do saldo 

devedor. Não havendo comprovação, presume-se que o bem foi retomado 

pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão.Defiro ao Requerido os 

benefícios da gratuidade da justiça, ante a crível condição de 

hipossuficiência, considerando o inadimplemento do contrato entabulado e 

o patrocínio pela Defensoria Pública, nos termos do art. 98 do Manual de 

Processo Civil.Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao 

pagamento das custas processuais, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 3476-24.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigmar Krug Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente 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 do ofício 

juntado aos autos às fls. 147 verso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25016 Nr: 2193-05.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delano Renato Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19.386/PR, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007, Rodolfo Coelho 

Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, postergo a análise do item “1” da manifestação às fls. 

170/172, para após o julgamento da Ação de Embargos à Execução n. 

2659-47.2014.811.0086 – Código n. 79475, a qual se encontra em fase de 

memoriais finais.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

De mais a mais, indefiro o requerido pela parte Exequente no item “3” do 

pleito às fls. 170/172 dos autos, porquanto tratar-se de diligência da parte 

que almeja o recebimento do débito, não do Juízo.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 79475 Nr: 2659-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delano Renato Strey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da empresa Olvepar S/A Ind. E 

Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariadine Grossi - 

OAB:19.442, Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 9.237, Crislaine Veiga - 

OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206, Gleison Gomes Da Silva - OAB:19.605, João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT, Jocler Jeferson Procópio - OAB:19386/PR, Luiz 

Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13.700, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007, Rodolfo Coelho 

Ribeiro - OAB:MT 16.215, Samantha Rondon Gahya Martins - 

OAB:9047

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na manifestação da Embargada Massa Falida de 

Olvepar S.A. – Indústria e Comércio à fl. 312, homologo a desistência na 

produção da perícia grafotécnica, quando, então, comunique-se a 

Empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda.

De mais a mais, considerando o esgotamento das provas a serem 

produzidas, determino o enceramento da fase instrutória.

Por assim sendo, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais 

finais, iniciando-se pelo Embargante Delano Renato Strey.

 Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79476 Nr: 2660-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delano Renato Strey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da empresa Olvepar S/A Ind. E 

Com.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno oliveira - OAB:, Bruno 

Oliveira Castro - OAB:MT 9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, 

EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, LUIZE 

CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13.700, Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8.934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 

12.007, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:MT 16.215

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Embargos à Execução n. 2659-47.2014.811.0086 – Código n. 79475, 

apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24860 Nr: 42-47.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta, Lairto João 

Sperandio, Luiz Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, Hélio Passadore - OAB:MT 3.008-A, Leandro 

Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48460 Nr: 3879-22.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos 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:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104980 Nr: 3282-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora VBJ Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 
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Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101661 Nr: 1260-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Senchechem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maite Martina Santana e Santos Benevides, 

Herisson Wando Miranda Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51662 Nr: 2690-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marcelo Verissimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Franco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37969 Nr: 935-18.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolney Ceza Mesquita Toledo 

- OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Luis Felipe 

Lammel como parte Exequente e José Carlos da Silva como parte 

Executada.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92379 Nr: 1428-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANA DA CRUZ CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 32, uma vez que, presente o “a 

possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre 

a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da 

decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de 
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Processo Civil.Da Comprovação de Pesquisa de Endereço da parte 

Executada.Do compulso dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de 

citação da parte Executada, vide fl. 32, de modo que intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou localizar o seu 

endereço.Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de 

Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante 

a apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 15436 Nr: 184-41.2002.811.0086

 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: Transangelo - Transporte e Turismo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Sanches Casati - OAB:MT 

9422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Muhl 

- OAB:MT 4.624

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Transangelo 

Transporte e Turismo como parte Exequente Boleslau Dziachan como 

parte Executada.

Determino, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, pelo poder geral de cautela, e considerando que as 

cooperativas de crédito somente foram incluídas no Sistema Bacenjud no 

ano de 2016, renovo a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71627 Nr: 141-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BENEDITO DE LIMA, Cpf: 

71537333100, Rg: 14082713, Filiação: Bendito Euzélio de Lima e Tereza 

Maria de Lima, data de nascimento: 19/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.406,66 (Onze mil e 

quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Na data de 10 de janeiro de 2013 o Exequente propôs 

uma execução de título extrajudicial em face do EXEQUIDO pela falta de 

pagamento do instrumento particular de confissão de dívida, que fora 

convertida em ação monitória por falta de uma testemunha. Devendo ser 

citado para que pague o valor de R$ 11.406,66 (onze mil, quatrocentos e 

seis reais e sessenta e seis centavos), atualizado até a data de 09 de 

janeiro de 2013. Valor este que, deve ser acrescido de honorários 

advocatícios arbitrados em 10%, juros e correção legal até a data do 

pagamento.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido JOSÉ BENEDITO 

DE LIMA está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente 

e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO 

que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em 

caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 25 de julho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76274 Nr: 4841-40.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecelma da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Rafaela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por GECELMA DA SILVA 

LIMA em face de JESSICA RAFAELA DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 92/93, a parte autora formulou pedido de desistência.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pedido de 

desistência, a parte requerida manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 

101.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.
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Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 92/93), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, visto que apesar de devidamente 

intimada, deixou de se manifestar sobre o pedido de desistência formulado 

pela parte autora.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 90 do Código de Processo 

Civil, devendo ser observada eventual assistência judiciaria gratuita 

concedida anteriormente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 3372-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Matschinske (Espólio), Adilson 

Matschinske, Ilson Matschinske (Espólio), Adilson Matschinske, Margrit 

Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71627 Nr: 141-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96832 Nr: 4354-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan, Delmira Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115963 Nr: 1812-06.2018.811.0086

 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): Vanderlei Alves dos Santos

 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 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36653 Nr: 3071-22.2007.811.0086

 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 Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 171, para publicação da citação por edital 

deferida nos autos através do Diário Eletrônico do TJMT.

 A providência se faz necessária em observância ao disposto na 

Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu o 

Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), de forma que o objeto de 

publicação no citado diário restou fixado no artigo 6º da referida 

resolução. Senão, vejamos:

 “Art. 6º - Serão objeto de publicação no DJEN:

 I – o conteúdo dos despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 

205 da Lei 13.105/2015;

II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo 

judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei 

13.105/2015;

IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da lei 

13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista nos regimentos 

internos e disposições normativas dos tribunais e conselhos.”

Outrossim, as disposições finais da citada resolução, conforme artigo 14, 

preceituam que até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos 

processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico do próprio 

Órgão, motivo pelo qual os editais devem ser publicados por meio do DJE 

do TJMT.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75425 Nr: 3980-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deomar da Silva & Cia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM DIESEL OFICINA - DM DIESEL MECANICA 

DE CAMINHÃO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Considerando que o réu alega sua ilegitimidade passiva, em observância 

ao artigo 338 do Código de Processo Civil, faculto ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

 Com a manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 3611-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Antonio de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A, Serasa Experian (Cuiabá-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, bem como 

informando nos autos seus dados bancários para liberação dos valores 

depositados à fl. 79, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85397 Nr: 2167-21.2015.811.0086

 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: Marcela Marta Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin, Município de Nova 

Mutum - MT, Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando mendes da silva - 

OAB:7603-B

 Vistos.

Intime-se a requerida Oliveira Empreendimentos Educacionais para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assine a procuração de fl. 82, a fim de 

regularizar a representação processual.

 Em seguida, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 3719-21.2015.811.0086

 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: Rafael Brignoni, Ticiane Sibeli da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sander de Souza Duques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76207 Nr: 4774-75.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdMP(, Josiney Manoel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que até o presente momento a parte 

autora não foi localizada para ser intimada, a fim de informar nos autos se 

houve o cumprimento da antecipação de tutela concedida às fls. 25/26.

Assim, intime-se a parte requerente pessoalmente, no endereço constante 

na inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do 

cumprimento da antecipação de tutela requerida, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Em caso de diligência negativa, intime-se a parte requerente, por edital, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve o cumprimento da 

antecipação de tutela requerida, bem como para que dê prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80200 Nr: 3342-84.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Florencio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o desentranhamento do documento de fl. 109, uma vez que o 

feito foi extinto, sem julgamento do mérito, ante o falecimento da parte 

autora.

 No mais, considerando que as custas e honorários estão sob condição 

suspensiva, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, 

bem como a certidão de trânsito em julgado de fl. 108, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120153 Nr: 3726-08.2018.811.0086

 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: LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, nenhuma medida precipitada será tomada no caso em 

epígrafe. Desta feita, antes de se proferir qualquer decisão acerca da 

guarda provisória das menores em apreço, imprescindível o aporte nos 

autos do referido estudo, o qual deverá ser realizado na medida de 
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proteção e trasladada cópia para esta ação de guarda. Assim, entendo 

que o caso em epígrafe se mostra um tanto quanto nebuloso, ao menos a 

primeira vista e verifico a necessidade de se postergar a análise do 

pedido de concessão de tutela de urgência para após a realização do 

estudo psicossocial. Por isso, tendo em vista que se trata de hipótese 

envolvendo interesse de pessoa incapaz e, tratando-se de questão sobre 

Direito de Família, designo audiência de mediação para o dia 04 / 09 / 2018, 

às 16 h 00 min, a qual será realizada na sala de audiências da Segunda 

Vara, com a participação do Ministério Público, nos termos da redação do 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Outrossim, consigno ainda que, no 

caso em epígrafe poderá haver mais de uma sessão de mediação, 

conforme § 2° do mesmo artigo, a depender do interesse das partes. 

CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial bem como INTIME-A para 

que compareça ao ato designado acompanhada 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 Código de Processo Civil, 

desde que o faça por intermédio de advogado. Processe-se o presente 

feito em segredo de justiça (artigo 189, inciso II, CPC). Intime-se o 

requerente para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazendo os documentos que entender hábeis a comprovar sua situação 

de hipossuficiência econômica, bem como para que traga aos autos 

cópias dos documentos pessoais das filhas Patrícia e Vanessa, sob pena 

de indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do 

CPC. Colha-se o parecer ministerial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106344 Nr: 4040-85.2017.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENES NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 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: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

DEFIRO o pedido de Renajud de fl. 32. Proceda-se a busca do bem em 

nome do executado, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o 

CPF/CNPJ Diego Luis Frohlich. Caso positivo, proceda-se 

restrição/bloqueio em eventual bem encontrado para a satisfação do 

débito.

Que todas intimações e despachos judiciais sejam feitas exclusivamente 

em nome da Sociedade de Advogados Pasquali Parise e Gasperini Junior.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115058 Nr: 1365-18.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 Vistos.

Ante a juntada da avaliação do núcleo familiar realizada com as infantes 

Patrícia Lima Krajewski e Vanessa Krajewski e a genitora Laura Gislaine 

da Silva Lima, intime-se a equipe multiprofissional para que proceda à 

elaboração do estudo psicossocial com a família materna e paterna, em 

caráter de urgência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a vinda do estudo, abra-se vistas ao Ministério Público e depois ao 

requerido, para requererem o que entender de direito, tornando os autos 

conclusos em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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.: 106574 Nr: 4180-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreni de Fátima da Rosa, Elmute da Rosa, 

Arcelino Ruy da Rosa, Fernanda Hofmann da Rosa, Traudí Janke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Assis Souza Oliveira - OAB:MT 8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar o Dr. Assis Souza Oliveira para que devolva os 

autos em Cartório no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de 

Busca e Apreensão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30544 Nr: 188-39.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 3074-35.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Adriano Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que o requerente não trouxe aos autos qualquer 

documento capaz de comprovar que tentou localizar o endereço do 

requerido, mantenho as decisões de fl. 45 e 47 em seus próprios termos.

 Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o endereço 

atualizado da requeria ou comprovação por meio de prova documental que 

tentou localizar o endereço desta, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43879 Nr: 3253-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Piassanti, José Luiz Menetrier, 

João Pedro Engelmann, Tatiane Cristina Batistella, Mirian S. de Almeida 

Menetrier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de 

ANTÔNIO LUIZ PIASSANTI, JOSÉ LUIZ MENETRIER, MIRIAN S. DE ALMEIDA 

MENETRIER, JOÃO PEDRO ENGELMANN e TATIANE CRISTINA 

BATISTELLA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 154/155, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 154/155, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito até o cumprimento integral do acordo.

Ante o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação da baixa da 

penhora realizada, bem como extinção ou apreciação de eventuais outros 

pedidos, conforme o caso.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72689 Nr: 1208-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Eckert, Derly da Rosa Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agro pecuária S/A, Cesar Alberto 

Eckert, Roseli Loch Eckert, Espólio de Vilmar Zanin Capelari, Prefeitura 

Municipal de Nova Mutum, Governo do Estado do Mato Grosso, Junara 

Cristina Capelari de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Da analise do feito, verifico que o legitimo proprietário da área, conforme 

matrícula de fl. 41, é do Sr. Jorge Rachid Jaudy, tendo informado a Mutum 

Agropecuária S/A às fls. 78/81, que teria adquirido os imóveis no ano em 

26.04.1966.

Assim, determino que a Mutum Agropecuária S/A apresente, no prazo de 

05 (cinco) dias, contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide 

firmado com o Sr. Jorge Rachid Jaudy.

 Caso não aporte aos autos o contrato, em observância ao artigo 338 do 

Código de Processo Civil, faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, a 

alteração da petição inicial para substituição do réu.

 Com a manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76078 Nr: 4654-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Rocha Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerente, observados os benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida anteriormente. Honorários sucumbenciais pela 

requerente, nos moldes do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, os 

quais fixo na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica 

suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, 

bem como condicionada a demonstração por parte do credor que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71281 Nr: 3813-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diference moda Sport Ltda - ME, Maria Ines 

Roweder, Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de DIFERENCE MODA SPORT LTDA - ME, MARIA INES 
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ROWEDER e NILCEIA CARNIATTO GARCIA, todos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 44, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas pelos executados.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43611 Nr: 2997-94.2009.811.0086

 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: Samuel da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O.

Considerando que até a presente data não foram fixados os honorários 

periciais, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais), em observância a 

resolução 232/2016 – CNJ, de modo que o referido valor encontra-se 

majorado, em virtude da especialização da profissional, bem como a 

complexidade da perícia realizada, os quais deverão ser pagos ao final da 

demanda pelos vencidos, conforme determinado na decisão de fl. 172.

No mais, intimem-se às partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentarem razões finais.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44173 Nr: 3560-88.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mello e Mendes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de apreciar o requerimento de fl. 77, uma vez que não se trata de 

processo de conhecimento, não se aplicando a fundamentação exposta 

no petitório ao processo de execução.

 No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73312 Nr: 1827-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Wrobel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini, Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Kozoff - OAB:MT 

16.372, Adriana Paula Barbosa da Silva - OAB:MT 12.835/O, 

Thompson José de Oliveira - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Considerando que apreciadas as questões preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO. Fixo como ponto controvertido, a comprovação da 

existência da dívida, sua exigibilidade e liquidez. Em observância aos 

princípios da economia processual e da razoável duração dos processos 

[CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, 

nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar 

concluso ao gabinete designação de audiência e/ou julgamento 

antecipado, conforme o caso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70680 Nr: 3177-08.2012.811.0086

 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: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Luciano Mossmann, Solange Beatriz 

Borgoni, Paulo André Zen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Desse modo, JULGO EXTINTO O FEITO, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da 

ilegitimidade dos requeridos à figurarem no polo passivo da demanda. 

Custas e honorários sucumbenciais pelo requerente, os quais fixo na 

importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto 

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71217 Nr: 3744-39.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Rodoviário Scenic Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos moldes do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 7.769,55 (sete mil, setecentos e 

sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos 

materiais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do efetivo 

prejuízo e juros de mora fixados em 1% ao mês, devidos a partir da 

citação.Custas processuais e honorários sucumbenciais pela requerida, 

estes fixados em 10% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91498 Nr: 872-12.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 113.

Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou comprovação por 

meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o endereço.
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Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1633-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por CAMPO LIMPO 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face 

de LORENA PEREIRA, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido a executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo a executada, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103231 Nr: 2264-50.2017.811.0086

 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: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATSS, DCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Paula Zanin - 

OAB:38.369 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3683-76.2015.811.0086

 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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3703-38.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C K F BERNARDES - CONSTRUÇÕES - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72024 Nr: 526-66.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Comércio de Combustíveis Ltda., Roberto Carlos 

Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stratageo Serviços em petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40971 Nr: 206-55.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT 11.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 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 Dra. KAMILLA ESPÍNDOLA FERREIRA, para que 

tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o 

prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido 

referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro. Nos 

termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 4780-43.2017.811.0086

 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: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 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 devolução da carta precatória de fls. 112/125, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72643 Nr: 1163-17.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Matschinske (Espólio), Vandir Matschinske, Margrit 

Matschinske, Vandir Matschinske, Cleidi Matschinske Cocato Badan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A/MT, Romeu de Aquino 

Nunes - OAB:3770/MT, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - 

OAB:19078

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 3473-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA proposta por FAGNER 

MARTINUSSI PRADO em face de VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 68/69, as partes entabularam acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 68/69, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se acerca do transito em 

julgado desta sentença e, em seguida, arquivem-se os autos com a devida 

baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 638-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli de Souza Provin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nordival de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI DE SOUZA PROVIN, Cpf: 

51773481134, Rg: 0.869.373-0, data de nascimento: 20/07/1963, 

brasileiro(a), natural de Galvão-SC, viúvo(a), do lar, Telefone 84349378 e 

atualmente em local incerto e não sabido NORDIVAL DE SOUZA, Cpf: 

96644699120, Rg: 2485979-6, Filiação: Iraides de Souza e Edmundo de 

Souza, data de nascimento: 20/11/1967, brasileiro(a), solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 65 - 9966-3979. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de 

Nordival de Souza, CPF: 966.446.991-20, RG: 2485979-6 SSP/MT Filiação: 

Edmundo de Souza e Iraides de Souza, data de nascimento: 20/11/1967, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua das Imburanas, Nº 1955 W, Bairro: 

Residencial Vitória, Cidade: Nova Mutum-MT, portador de retardo mental, 

com presença de psicose, alucinações visuais e auditivas e delírios 

frequentes, fato que o torna incapaz para prática dos atos da vida civil 

relativo ao direitos patrimoniais e negociais, nos termos do artigo 85, da Lei 

13.146/2015 e artigo 1782 do Código Civil, tendo sido nomeada para ser 

curadora a Sra. Requerente: Roseli de Souza Provin, CPF: 

517.734.811-34, RG: 0869373-0 SSP/MT Filiação: Edmundo de Souza e 

Iraides de Souza, data de nascimento: 20/07/1963, brasileiro(a), natural de 

Galvão-SC, Endereço: Rua das Imburanas N°1955, Bairro: Resid. Vitória, 

Cidade: Nova Mutum-MT. Vale ressaltar, não obstante, que a curatela é 

medida temporária, por essência, devendo perdurar pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo. 

Conforme sentença às fls. 67/69 dos autos n. 638-98.2014.811.0086 – Id: 

77053 de Interdição, da 2ª Vara desta Comarca. Para que se chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital, em obediência ao disposto no artigo 755, §3º 

do Código de Processo Civil, publicando-se por três vezes no Órgão 

Oficial com intervalo de 10 (dez) dias entre as publicações e afixado no 

lugar de costume do Fórum, sem custas, eis que amparados pela 

assistência judiciária.

Despacho/Decisão: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e DECRETO A INTERDIÇÃO 

PARCIAL DO REQUERIDO NORDIVAL DE SOUZA, declarando-o incapaz 

para exercer os atos da vida civil relativos aos direitos patrimoniais e 

negociais, em virtude de ser portador de retardo mental, com presença de 

psicose, alucinações visuais e auditivas e delírios frequentes, nos termos 

do artigo 85, da Lei 13.146/2015 e artigo 1782 do Código Civil. Com fulcro 

no artigo 1.775, § 1°, do Código Civil, nomeio ROSELI DE SOUZA PROVIN 

para exercer a função de curador de seu irmão NORDIVAL DE SOUZA 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de ulterior revogação, a 

qualquer tempo, com fulcro no artigo 747 do CPC c/c art. 1.767 do CC, 

mediante o dever de prestar contas anualmente. Proceda-se à inscrição 

desta sentença junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e 

publique-se no sítio eletrônico do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 vez, e no 

órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos termos do 
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artigo 755, § 3°, do CPC. Intime-se a curadora definitiva a prestar o devido 

compromisso, nos termos do artigo 759 e ss. do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais. 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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 26 de julho de 2018

Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43607 Nr: 2952-90.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Edson Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Barros e Silva - Balsa Reflorestadora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - 

OAB:3990/MT

 Desta forma, INDEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao requerente LAERCIO EDSON BERNARDI, em virtude de não 

ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência e, por consequência, 

determino que proceda ao recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciarias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil.Intime-se o 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as 

cartas precatórias devolvidas às fls. 88/105 e 121/132, informando o novo 

endereço destas, a fim de que sejam ouvidas no feito, sob pena de 

extinção. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências 

necessárias.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILITI FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº 

1000114-45.2018.8.11.0086 Requerente: Liliti Ferreira de Campos 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por Liliti 

Ferreira de Campos em face de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Realizada Audiência de Conciliação em 

18.04.2018, Id. 12815422, a parte Requerente, não se fez presente em 

audiência, ocasião em que o Requerido, pleiteou pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/1995. Consta dos autos – Id. 

12742319, o requerimento da parte autora pela designação de nova data 

de audiência, em virtude da necessidade de se ausentar por razões 

laborais. Vieram os autos conclusos para decisão, evento 15908766. 

Fundamento e decido. Pois muito bem, constato que realmente a 

Requerente não se fez presente em audiência, entretanto requereu pela 

designação da referida audiência, Id. 1274231., Todavia, verifico que a 

Requerente somente requereu a designação da audiência, não 

justificando, as razões através de documentos. Desse modo, razão não 

assiste a Requerente pela designação de nova audiência, uma vez que 

deixou de comprovar com documentos os motivos para uma nova data 

para a realização de audiência. Diante disso e considerando a ausência 

da Requerente na audiência realizada em 18.04.2018, sem justificativa 

mediante documentos, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, e, 

consequentemente por não constar dos autos de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

Requerente ao 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 art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RONALDO DA CONCEICAO DO 

E S P I R I T O  S A N T O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001143-33.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/09/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

RONALDO DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO Advogados do(a) 

REQUERENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A, IVONIR 

ALVES DIAS - MT0013310S Nome: RONALDO DA CONCEICAO DO 

ESPIRITO SANTO Endereço: RUA DAS ACERELAS 1375, W, COLINA I, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Endereço: AV DOS UIRAPURUS, 150, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: RONALDO DA CONCEICAO DO 

ESPIRITO SANTO 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, 11 de julho de 

2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-43.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 473 de 705



DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO (REQUERIDO)

ADRIANA CALEGARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: HERCULES CORRETORA DE 

IMOVEIS LTDA ME - ME Dados do Processo: Processo: 

8010535-43.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 24.103,71 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/09/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: 

HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: 

HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME Endereço: Avenida 

DAS ARARAS, 664, W, SALA 02, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ADRIANA CALEGARO, 

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO Advogado do(a) REQUERIDO: 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

ADRIANA CALEGARO Endereço: Rua dos Crisântemos, 168, Centro, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: ARMANDO BAPTISTA PAESE 

FILHO Endereço: BENEDITO MOREIRA DA SILVA, 61, CENTRO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Senhor(a): REQUERENTE: HERCULES 

CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME 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, 

26 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA GONSALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Dados 

do Processo: Processo: 1000741-83.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.373,66 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/09/2018 Hora: 

16:40 EXEQUENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA, 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Advogados do(a) 

EXEQUENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO 

PERTILE BORDA - MT0021017A Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL 

LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

Endereço: Rua dos Anturios, 3242W, Distrito Industrial Sul, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS 

LTDA Endereço: Avenida Maranhão, 817, N, Distrito Industrial, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 EXECUTADO: VERONICA GONSALVES 

DA SILVA Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: VERONICA GONSALVES 

DA SILVA Endereço: Rua das Camelias, 3127, Residencial das Palmeiras, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA, CONCRELUCAS 

CONCRETOS USINADOS LTDA 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, 

11 de julho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA 

KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Dados do Processo: Processo: 1001143-33.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/09/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: RONALDO DA CONCEICAO DO 

ESPIRITO SANTO Advogados do(a) REQUERENTE: ROBERSON SIQUEIRA 

DE MELO - MT0018701A, IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: PRAÇA 

QUINZE DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20010-010 Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AV 

DOS UIRAPURUS, 150, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Advogado do(a) REQUERIDO: Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, bem 

como do DEFERIMENTO do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência (Liminar). Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 
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caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 26 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR PICOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL IMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

DEBORA MARCELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000854-37.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: LEOMAR PICOLI EXECUTADO: IDEAL IMOVEIS LTDA - EPP, 

DEBORA MARCELINO DOS SANTOS Vistos, etc. Ante a notícia do acordo 

celebrado entre as partes (id. 13028328 e 13059484), homologo o referido 

acordo por decisão, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para 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.” Nova Mutum/MT, 26 de julho 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 1000212-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. 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 de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (CPC, 355, I). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Maria da Penha da 

Silva Guerra em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Expõe a Reclamante 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por um débito que afirma desconhecer. Por esta razão, propôs 

a presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização 

por danos morais. Pois bem, noto que o Reclamado foi regularmente 

citado, consoante se infere do AR anexado a id n. 12814703 destes 

autos, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 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”. Na mesma esteira, o artigo 344 do Código 

de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação 

da Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em virtude da 

revelia do Reclamado, 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 à dirimência da controvérsia. Assim, os pedidos de declaração 

de inexistência do débito e de indenização por danos morais são 

procedentes. 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 entanto, diante da inércia 

da Reclamante 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$ 

3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, apesar de 

as outras restrições existentes em nome da Reclamante serem anteriores 

destes autos, elas estão sendo discutidas nos autos do processo n. 

1000211-45.2018.8.11.0086 e 1000210-60.2018.8.11.0086. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três 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 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 Moraes 

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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DINIL DUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000626-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DINIL DUDA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13828538 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000622-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CINTIA VIEIRA DE MELO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13828006 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA VASCONCELOS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000623-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELICA VASCONCELOS CANDIDO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13828091 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE CARVALHO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000997-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIANE DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13805588 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 
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preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERTOLDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000977-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO BERTOLDO RODRIGUES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Previamente, opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10777799 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por Adriano Bertoldo 

Rodrigues em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada 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. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, resta está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito 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 o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do banco 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 provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne 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 a Reclamada, 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. Quanto ao 

pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL 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. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11506982]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000976-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANIO SOUZA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10771970 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por Janio Sousa 

Costa em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não afasta as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é devido, a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as suas 

alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante e 

constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada 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. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, resta está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito 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 o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do banco 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 provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne 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, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

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$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três 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. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11506978]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA SOUSA (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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000988-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS AURELIO SILVA SOUSA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 
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da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10797892 dos autos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Marcos Aurélio Silva Sousa em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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 pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante, 

cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou faturas, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

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.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. 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 do Reclamante arguida em contestação, ficando 

rejeitado o pleito de condenação por dano processual. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste a Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. O Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 90,60 [Noventa Reais e 

Sessenta Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência do pedido 

contraposto. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial 

e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague 

a Reclamada o valor de R$ R$ 90,60 [Noventa Reais e Sessenta 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, 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 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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA DA COSTA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000213-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EMILIA MARIA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme 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 CPC, 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 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. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Emília Maria da Costa em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. 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 a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, cópia de seus 

documentos pessoais, bem como juntou faturas de seu terminal telefônico, 

o que demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

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 
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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.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada 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 a 

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 do Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 210,10 [Duzentos e Dez Reais e Dez Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

210,10 [Duzentos e Dez Reais e Dez Centavos], acrescidos dos 

respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da 

obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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 de Moraes 

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, 26 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000238-28.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI 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 dedireito, 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 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 Givanildo Leonardo 

Cavalcanti em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Afirma o 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. 12827278destes 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 do 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 o 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 PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem como para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao 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 Moraes 

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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO GOMES CRUZ (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000880-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000878-65.2017.8.11.0086 e 

1000879-50.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Quanto 

ao pedido de indeferimento da inicial ante a ausência de juntada 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.] 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. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por José Nivaldo Gomes Cruz em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado. Isto porque, alega não possuir relação jurídica com ele e 

nunca ter utilizado seus serviços. 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 afasta as 

pretensões da Reclamante, se atendo apenas a sustentar a existência de 

um contrato firmado entre as partes e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, 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. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito 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 banco 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 reipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o 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. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida e o arbitramento de indenização nas três ações, 

tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da 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 (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 
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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, 25 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 1000879-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000878-65.2017.8.11.0086 e 

1000880-35.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Quanto 

ao pedido de indeferimento da inicial ante a ausência de juntada 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.] 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. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por José Nivaldo Gomes Cruz em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado. Isto porque, alega não possuir relação jurídica com ele e 

nunca ter utilizado seus serviços. 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 afasta as 

pretensões da Reclamante, se atendo apenas a sustentar a existência de 

um contrato firmado entre as partes e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, 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. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in reipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito 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 banco 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 provoca o 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. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida e o arbitramento de indenização nas três ações, 

tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos critérios da 
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razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da 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 (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, 25 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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JOSE NIVALDO GOMES CRUZ (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)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000878-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000879-50.2017.8.11.0086 e 

1000880-35.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Quanto 

ao pedido de indeferimento da inicial ante a ausência de juntada 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.] 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. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por José Nivaldo Gomes Cruz em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado. Isto porque, alega não possuir relação jurídica com ele e 

nunca ter utilizado seus serviços. 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 afasta as 

pretensões da Reclamante, se atendo apenas a sustentar a existência de 

um contrato firmado entre as partes e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, 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. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in reipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito 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 banco 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 
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nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o 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. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida e o arbitramento de indenização nas três ações, 

tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) em cada ação, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da 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 (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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000809-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CANAVARROS DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95.. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, 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 para a 

produção de novas provas. Prima facie, assinalo que não há necessidade 

de realização de exame grafotécnico no presente caso, posto que a 

assinatura do documento da Reclamante e aquela aposta nos documentos 

apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido 

recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

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.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Maria Canavarros da 

Silva em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. 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. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a 

débito que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com 

esta e argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos 

morais. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações 

da Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito 

por meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato 

de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança 

Poupex Pessoa Física, Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa 

Física, Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio, 

devidamente assinados pela Reclamante junto ao Banco do Brasil, do qual 

a Reclamada é cessionária do crédito e pelo competente instrumento de 

cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos autos 

documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pelo 

Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação da 

Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de impedir o cessionário de exercer os atos 

conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do Código 

Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). 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”. Quanto ao débito, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 
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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. 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. 

P o l l i a n n a  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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-83.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA PROGRESSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010306-83.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS KLEIN REQUERIDO: MECANICA PROGRESSO 

LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada e 

Declaração de Indébito proposta por Luiz Carlos Klein em desfavor de 

Mecânica Progresso Ltda. Expõe o Reclamante que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito 

que afirma 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 citado, consoante se 

infere do AR anexado a id n. 12805616 destes autos, entretanto, não 

compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 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”. Na mesma esteira, o artigo 344 do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é 

medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação 

do 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 o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a documentação 

necessária à dirimência da controvérsia. Assim, os pedidos de declaração 

de inexistência do débito e de indenização por danos morais são 

procedentes. 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$ 7.000,00 

(sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

noto que o Reclamante não aportou aos autos comprovante de pagamento 

do mencionado débito para dar respaldo ao pedido de devolução em 

dobro, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, opino pela improcedência do pedido de 

repetição do indébito. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete 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. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. 6499287]. 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 Moraes Juíza 

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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A FRANCESCHETTO LOCACAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHTRON INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR OAB - GO12915 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000993-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: A FRANCESCHETTO LOCACAO - ME REQUERIDO: RHTRON 

INFORMATICA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai da petição anexa à movimentação de id. 

n.13889448destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para 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.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. 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 
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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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES CESAR ALCANFORADO (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 SENTENÇA Processo: 

1000186-32.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ERNANDES CESAR 

ALCANFORADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. O feito prescinde de dilação 

probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com esteio no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente comprovados 

nos autos. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da petição inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no Id. n. 11757527 dos autos. Passo a analisar o mérito. 

Primeiramente, desconsidero a juntada de Id. 14166736, porque posterior a 

contestação, sendo que a contestação já possui faturas juntadas aos 

autos, sendo meramente protelatório a análise dos documentos com 

contraditório para a parte adversa, devendo ser retirados dos autos. 

Ernandes Cesar Alcanforado ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Banco Bradesco 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. Fatos que motivaram a propositura da 

presente ação. 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 pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficientes da existência do débito por meio das faturas coligidas a Id. 

13328615, destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Múltiplo nº. 5090.xxxx.xxxx.8207, 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, bem como a utilização do benefício colocado à 

disposição do Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem 

da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem diversas 

transações realizadas em São José do Rio Claro/MT, cidade a qual o foi 

emitida a CTPS do Requerente, bem como há informações de pagamento 

de faturas pretéritas, 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.) 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 do 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 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. 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. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, JULGO pelo não acolhimento da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. Joslaine Santos de Souza 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. 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. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000024-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL REQUERIDO: OI 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do 

termo de audiência anexo à movimentação de id. n.14131227destes autos. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. 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 

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, 25 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119271 Nr: 3371-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Vitor Maciel, Marciano Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATHAN VITOR MACIEL, Cpf: 

04921719128, Rg: 24453064, Filiação: Ivonete Silva e Elias Vitor Maciel, 

data de nascimento: 12/05/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de NATHAN VITOR MACIEL. Consta no 

Inquério Policial que, no dia 13 de maio 2018, nesta cidade o indiciado 

agindo com animus necandi, utilizando-se de recursos que deficultou a 

defesa da vítima, iniciou atos executórios com o intuito de matar Lucas de 

Almeida Nogueira, não consumando o delito por circunstancias alheias à 

sua vontade. Em face do exposto, o Ministério Público denuncia Nathan 

Vitor Maciel como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 

14, II, ambos do Código Penal. Recebido a denúncia em 17/07/2018.

Despacho: Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o acusado NATHAN 

VITOR MACIEL, como incursos no artigo 121, §2º, incisos IV, c.c artigo 14, 

inciso II, ambos 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 

c o n s o l i d a d o  ( 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.

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.: 113768 Nr: 632-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do réu através do 

Advogado(s)via DJE, para oferecer as ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos 

do despacho de fls. 123, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Intimem-se as Defesa dos acusados Edmilson José da Silva e Alexandre 

Rodrigo Romão da Silva para ciência dos novos documentos juntados pelo 

“Parquet”.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119246 Nr: 3351-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adercio Kappes e outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rafael Machado e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keli Cristina Maldaner - 

OAB:SC/41.082

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 04/10/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 2488-89.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES ROCHA

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez de 

trabalhadora rural promovida por MARIA JOSÉ ANTUNES ROCHA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que 

sustenta, em síntese, que é segurada do demandado e se encontra 

completamente incapacitada para o trabalho, fazendo “jus”, portanto, ao 

benefício perseguido.

Petição inicial e documentos às fls. 05/30, emendada às fls. 34/36.

Laudo pericial às fls. 52/53.

Contestação às fls. 54/68.

Audiência instrutória às fls. 70/73, oportunidade em que fora determinada 

a complementação do laudo pericial, bem como expedição de ofício ao 

INDEA para que seja informada a quantidade de gado existente em nome 

da autora.

Informação o INDEA à fl. 76, atestando a inexistência de rebanho.
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Laudo complementado às fls. 97/98.

À fl. 101 a autora requer a concessão de tutela antecipada.

À fl. 104 foi determinada nova complementação do laudo pericial, o que foi 

cumprido às fls. 118/121.

Instadas as partes a manifestarem sobre o laudo (fl. 122), a autora 

informou sua concordância (fl. 123), quedando-se o requerido inerte (fl. 

124vº).

Vieram-me os autos conclusos.

 É relato do necessário.

Fundamento.

Decido.

DO MÉRITO.

 Para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez são requisitos indispensáveis: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses 

previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral.

Nesta senda, consoante prescreve o art. 42 da Lei 8.213/199, a 

aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou 

não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa situação.

Referido dispositivo é complementado pelos parágrafos abaixo:

§1º - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

§2º - A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Estabelecidas as premissas acima, passar-se-á à análise do presente 

caso.

Da qualidade de segurada da previdência social.

Como não poderia ser diferente, para que o Instituto de Previdência Social 

consiga manter a concessão dos benefícios assegurados aos 

trabalhadores, necessário se impõe que exija destes prévia contribuição.

Conforme apontado pela Procuradora de Justiça Maria de Fátima Dias 

Ávila no decorrer da Ap. Cível nº 70024057663, 10ª C., Rel. Des. Paulo 

Roberto Lessa Franz, D.J. 25.08.2011: “A previdência social, como um 

sistema de seguro social que é, está indissociavelmente ligada à ideia de 

contribuição. A proteção social não-contributiva fica a cargo da 

assistência social”.

A respeito da qualidade de segurado, são as seguintes as lições de 

Sergio Pinto Martins (DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL. 30ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 81):

A ideia de segurado vem do contrato e paga prêmio seguro do Direito Civil, 

em que o segurado faz um contrato de seguro com a seguradora e paga o 

prêmio para ficar coberto contra certo risco. (...)

Essa definição compreende tanto os que ainda exercem atividade 

remunerada (que estão na ativa) como os que já estão aposentados. 

Tanto faz se a pessoa exerce ou não atividade remunerada, pois o 

estudante, o desempregado, a dona-de-casa e o síndico de condomínio 

não exercem atividade remunerada, mas são segurados do sistema em 

estudo. A atividade exercida pode ser tanto efetiva, diária, como a do 

trabalhador empregado, ou ocasional, como a do trabalhador eventual. 

Não há necessidade de haver vínculo empregatício para a configuração 

da condição de segurado, pois também são segurados o trabalhador 

avulso e autônomo, e estes não têm vínculo de emprego (grifo nosso).

“A manutenção da qualidade de segurado é o período em que esse [o 

trabalhador] continua filiado ao sistema, ou seja, é chamado ‘período de 

graça’, em que o segurado continua tendo direito a benefícios e serviços, 

embora não recolha contribuições” (op. Cit. p. 292).

Nesta senda, a qualidade de segurada especial da parte autora resta 

suficientemente comprovada.

Isso porque, alega ela ser trabalhadora rural, juntando, para tanto, como 

forma de comprovar o início de prova material exigido pelas Súmulas nºs. 

149 do STJ, 27 do TRF-1ª Região e 34 da TNU, bem como pelo art. 55, §3º 

da Lei nº 8.213/91, os seguintes documentos:

a) Certidão de casamento com o Sr. Sivaldo Alves da Rocha, cujo registro 

data de 26/09/1981, na qual o cônjuge da autora aparece como lavrador e 

esta como do lar (fl. 21);

b) Ficha de inscrição e controle expedida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova Xavantina (fl. 22), atestando a residência 

rural da requerente, cuja expedição data de 16/10/2012;

c) Certidão de ocupação expedida pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), certificando que a requerente e seu esposo são 

ocupantes do lote 016 do P.A. Safra, no município de Nova Xavantina-MT, 

com área de 81,9855has, desde 1991, cuja expedição data de 18/10/2012;

d) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fl. 24), sem 

vínculos;

e) Notas Fiscais e cupons fiscais de produtos agrícolas (fls. 25/26).

Com efeito, os documentos citados constituem início razoável de prova 

material da condição de segurada especial (trabalhadora rural) da 

Requerente, valendo destacar, outrossim, que a prova material exigida 

pela lei não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o período de 

carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga a 

potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada.

No mesmo sentido, comprova a qualidade de trabalhadora rural da 

requerente a prova testemunhal colhida em audiência, notadamente 

quando se extrai da oitiva da testemunha Benedito Bueno Fernandes que: 

a) conhece a autora há mais de 20 (vinte) anos, da região do Banco Safra 

(assentamento do INCRA); b) até a presente data a requerente reside no 

citado assentamento, possuindo um lote do INCRA, não possuindo outro 

imóvel; c) a autora é casada com o Sr. Sivaldo, o qual também é 

trabalhador rural; d) no local a requerente plantava e continua plantando 

arroz, milho, mandioca, bem como tira leite, cuja produção é apenas para 

subsistência familiar, sendo que o que sobra é vendido e revertido para o 

sustento; e) não há auxilio de empregados e maquinários; f) a autora 

trabalhou como funcionária do Município de Nova Xavantina-MT, de 2001 

até 2006, como professora; g) não tem conhecimento de que a autora 

laborou em outra atividade a não ser a de lavradora e professora, durante 

o período citado; h) a requerente não possui outra fonte de renda; i) o 

marido da autora não é aposentado porque não possui idade suficiente; j) 

autora e seu cônjuge possuem um carro (strada); k) autora possui gado, 

do qual produz leite, não sabendo precisar a quantidade (menos de cem); 

l) autora ainda desenvolve, na medida de sua limitação física (eis que 

possui problemas de saúde), serviço rural; m) durante o período que a 

autora prestou serviço para o Município de Nova Xavantina-MT ela 

continuou desempenhando serviço rural.

Correlatamente é o informado pela testemunha Kleber Pinheiro, o qual 

informou que: a) conhece a autora há mais de 20 (vinte) anos, do Banco 

Safra; b) a requerente atualmente se encontra no Rancho Amigos, 

localizado no Assentamento Banco Safra, local em que seu cônjuge 

possui uma área possessória; c) não possui conhecimento de que a 

demandante possui outras propriedades ou outras fontes de renda; d) a 

autora possui um carro (saveiro), bem como gado (vacas de leite – 10 a 

15 cabeças); e) a requerente sofre dores no corpo, no entanto sempre 

laborou juntamente com seu cônjuge, Sr. Sivaldo, os quais laboram na 

área de posse que possuem, desempenhando serviço de plantio, limpeza 

de pasto, arrumar curral; f) o cônjuge da autora, sempre que pode, 

também presta serviço de diarista; g) não possui conhecimento de que a 

autora trabalhou para o Município de Nova Xavantina-MT; h) próximo à 

propriedade da autora (cerca de 3 quilômetros) existe uma escola rural.

Destarte, da análise das provas acostadas aos autos resta comprovada a 

qualidade de segurada especial da autora, eis que, conquanto no extrato 

CNIS de fl. 67 conste vínculos urbanos da requerente junto à Prefeitura 

Municipal de Nova Xavantina-MT, o qual foi atestado pela testemunha 

Benedito Bueno Fernandes, o mais recente destes vínculos possui término 

fixado em 31/12/2006, sendo certo, outrossim, que a prova testemunhal 

confirmou que após tal período (e concomitante a este) a requerente 

retornara ao serviço campesino.

Portanto, tenho que resta comprovado a qualidade de segurada especial 

da autora.

Da carência.

A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que um benefício previdenciário seja concedido, sendo ele 

considerando a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua 

competência, nos termos do art. 24 da LBP.

Nesse passo, o art. 25, I da LBP, define como período de carência da 

prestação da aposentadoria por invalidez o mínimo de 12 (doze) 

contribuições mensais.

Não obstante, na esteira do que se afirmou, a manutenção da qualidade de 

segurada tem como efeito a contagem das contribuições anteriores em 

relação ao período de carência, ou seja, ainda que o agente deixe de 

contribuir por determinado tempo, não perderá a qualidade de beneficiário 
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dos auxílios que dependam de carência, se deles necessitar.

Verifica-se dos autos que a autora desempenha, desde a meados de 

1991, a função de trabalhadora rural (segurada especial), de modo que é 

patente o preenchimento da carência exigida, devendo, agora, ser 

analisada a existência, ou não, de invalidez total e permanente, e se esta 

remonta ao período de carência da autora.

Da incapacidade total e permanente.

O último laudo pericial confeccionado pelo perito judicial em 22/12/2017 

(fls. 118/121), concluiu que:

1) O autor é portador de algum tipo de enfermindade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

R = Sim. Desde 2012.

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício 

de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias?

R = Sim, dificultam. A paciente apresenta 55 anos.

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R = Sim, moderada.

18) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, 

no seu entender é permanente ou temporária?

R = Parcial, porém permanente, sempre dependente de medicamento.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade 

habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra 

atividade laborativa?

R = Não, esta doença tende a piorar com a idade.

Nesta senda, em que pese a prova pericial tenha atestado a incapacidade 

laboral da autora, parcial e permanente, o simples fato desta não se dar de 

maneira total não retira o direito da requerente à obtenção do benefício 

previdenciário perseguido, mormente porque a impossibilidade de 

reabilitação haverá de ser realizada, também, com base nas 

peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ:

A avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013)

Neste mesmo sentido:

Súmula 47 do TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o 

trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do 

segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Portanto, o que se verifica é que, nos termos da jurisprudência do STJ, o 

juiz não está vinculado ao laudo pericial, mormente porque deve 

considerar, também, os aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais da segurada especial, com a finalidade de examinar a 

possibilidade, ou não, de seu retorno ao mercado de trabalho (AgRg no 

AREsp 81.329/PR).

“In casu”, tal como assentado pelo Sr. Perito, a doença de que porta a 

autora “tende a piorar com a idade”, sendo certo, ademais, que a 

requerente já conta com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, possuindo 

como nível de escolaridade o ensino médio completo (item 9 – fl. 119).

Assim sendo, considerando as condições pessoais da autora, frente à 

modernização e especialização do mercado de trabalho, o qual exige, não 

raras as vezes, a baixa idade do trabalhador para sua inserção, entendo 

pelo deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez formulado, nos 

termos da jurisprudência abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

INSUSCEPTIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício, é 

incontroverso que a parte autora detém a qualidade de segurado e a 

carência necessária.

2. A perícia médica atestou que o autor possui "esclerose e irregularidade 

do acetábulo e cabeça do fêmur direito (osteoartrose); deformidade do 

terço distal do úmero e olecrano esquerdo (sequela de fratura)" , sendo 

portador de "cegueira em olho esquerdo desde a infância, artrose 

coxofemural há cinco anos e sequela de fratura há aproximadamente 15 

anos", sendo a incapacidade decorrente do agravamento de tais 

condições.

3. Contudo, "o autor tem baixa escolaridade e história laboral parca, sendo 

difícil a sua recolocação no mercado de trabalho". Neste contexto, dada a 

condição pessoal do autor, embora a incapacidade para o trabalho seja 

parcial, é possível concluir ser insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, faz jus o 

segurado ao benefício pleiteado.

4. Juros e correção monetária fixados nos índices da caderneta de 

poupança. Impossível a modificação no reexame necessário, ante a 

vedação dareformatio in pejus.

4. Apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 – AC: 0060576-51.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL 

MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2017, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de 

Publicação: 12/12/2017 e-DJF1).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.

1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o 

Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

2. As condições pessoais do segurado, associadas às conclusões do 

laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade habitual, em 

face de doença incapacitante, indicam a necessidade de concessão de 

aposentadoria por invalidez.

(TRF-4 – APELREEX: 50063008920154049999, Relator: (Auxílio Favreto) 

TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/02/2016).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a conceder o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez à Sra. MARIA JOSÉ ANTUNES ROCHA, 

devido a partir da data do indeferimento do pedido administrativo 

(05/11/2012 – fl. 30), conforme art. 43, §1º, “b” da Lei nº 8.213/91, 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos 

termos do art. 44, “caput” c/c art. 29, II, ambos da Lei n.º 8.213/91.

E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Concedo o pedido de tutela urgência para determinar ao Requerido que 

implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os 

respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 

6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, 

observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral 

no RE 870.947, em 20/09/2017.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1º, do 

CTN. A partir de julho de 2009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13/05/2012, 

convertida na Lei n. 12.703, de 07/08/2012, e legislação superveniente.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - 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).

Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.

Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis 

que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo aritmético 

(REsp. nº 937.082/MG).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Tópico Síntese do Julgado: a) nome da segurada: Maria José Antunes 

Rocha; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: cálculo a ser realizado; d) data do início do benefício (DIB): 

05/11/2012); e) renda mensal inicial (RMI): a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: 30 dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26975 Nr: 1396-18.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA SICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal que a Procuradoria Geral – Município 

de Nova Xavantina – MT promove em desfavor de Sandra Maria Sica, em 

que, no curso da demanda, sobreveio notícia de que a parte executada 

quitou a dívida, requestando, a exequente, pela extinção da obrigação.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2405-05.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista, que não há óbito do executado, sendo informação de 

fl.109 equivocada (fls.114/115), intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o débito perseguido no presente feito, 

sob pena de indeferimento do pedido de fl. 106.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3871 Nr: 132-88.1993.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JARA RIGIO - 

OAB:OAB/MT 20.194

 Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil, uma vez que satisfeita a dívida pela parte executada, 

tornando sem efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos 

realizados nos autos, determinando a liberação da restrição judicial.

Expeça(m)-se, se o caso, o necessário para levantamento, em favor da 

parte executada, de eventual quantia penhorada e depositada em conta 

vinculada ao presente feito, de tudo certificando.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33995 Nr: 66-15.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESTESELMA RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CAMERA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY BORGES LIRA - 

OAB:1096/mt, MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA - OAB:17.491-MT, 

MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA - OAB:22341/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez), manifestar 

eventual concordância com o cálculo de fl. 172, bem como para, em 

mesmo prazo, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96248 Nr: 6343-03.2017.811.0012

 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: NEWTON CAMACHO SOZZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.506-0

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 927-30.2012.811.0012

 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: SIRLENE DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADERSON ANGELO CIRQUEIRA, 

ADERSEMAR BISBO CIRQUEIRA SILVA, FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA, 

ADELCIMEIRE BISPO SIRQUEIRA, MICHELLE BIPO CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 intimem-se os herdeiros para juntarem cópia das matriculas dos imóveis 

mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 87806 Nr: 1287-86.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ZIGROSSI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN SOARES MARTINS 

JANCOSKI - OAB:7.165-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

 Ref. 60: intime-se a parte requerida para manifestar-se quanto ao pedido 

de desistência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89518 Nr: 2341-87.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instalada a solenidade, verifico a ela não haver comparecido a parte 

autora e seu patrono, embora devidamente intimados.

Diante do evidente desinteresse da parte autora, extingo o feito sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

Com transito, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103560 Nr: 2352-82.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDS, CVPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102788 Nr: 1939-69.2018.811.0012

 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: FLAVIA MELICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, THEO 

OLIVEIRA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE TENORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36459 Nr: 12-15.2011.811.0012

 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: ADELINA FREIRE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora opôs embargos de declaração contra sentença de fls. 

244/251, argumentando existir omissão, com relação à DIB – data de inicio 

do benefício, a qual deve corresponder à data do ajuizamento da ação, 

visto que esta é anterior ao requerimento administrativo indeferido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Entendo assistir razão ao embargante, tendo em vista que a sentença d 

fls. 244/251 aplicou a data de inicio do beneficio de forma equivocada.

 Em contrapartida, não há comprovante nos autos do protocolo do 

ajuizamento da petição inicial na data de 22/01/2010 conforme informado 

em petição, portanto considero a data da distribuição da inicial para inicio 

do benefício, qual seja 01/02/2010 (fl. 28).

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração, 

para o fim de modificar, no segundo parágrafo da sentença de fls. 250, o 

seguinte:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor de 

Adelina Freire Barbosa, no valor de um salário mínimo mensal, 13º salário, 

devido a partir da data da distribuição da inicial, isto é, 01/02/2010, salvo 

as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do STJ. Em relação às 

prestações em atraso incidirão correção monetária e juros de mora.

Ficam inalteradas as demais disposições da sentença/decisão proferida.

Ciência ao INSS.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3409-09.2016.811.0012

 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): VEIGA & FINATTI LTDA - ME, CASSIANO 

COUTO FINATTI, PAULO CESAR ARAUJO JUNIOR, FERNANDO DE 

QUADROS DALZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento do preparo 

da carta precatória expedida, para seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 3827-44.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento do preparo 

da carta precatória expedida, para seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 3946-05.2016.811.0012

 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 POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento do preparo 

da carta precatória expedida, para seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 2255-05.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCARAB S/A, ANA PAULA IUNG DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOBRZYK & DIEL BOBRZYK LTDA-ME, DAVID 

ARISTIDES BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA IUNG DE LIMA - 

OAB:9413/MS, GLAUCO LUCIANO RAMOS - OAB:19211/PR, JESSE 

CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 intime-se o executado da penhora realizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64 Nr: 1798-75.2003.811.0012

 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: ESPOLIO DE WILSON LUCERA COLSO, ANDERSON 

COLSO, EDSON COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA

 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 do advogado da parte autora para se manifestar sobre "AR" 

devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64756 Nr: 242-52.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBEIRO BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vista a parte executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 516-55.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CAPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT, WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT

 Intimação do requerido para pagar as custa finais remanescentes no 

valor de R$ 544,26.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 5421 Nr: 1076-12.2001.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADARIA DO AFONSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PADARIA DO AFONSO LTDA, CNPJ: 

01117468000123, Inscrição Estadual: 131675699. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito.

Despacho/Decisão: Vistos.I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou 

tempestividade do recurso interposto, caso ainda não tenho sido 

certificado.II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal, caso não tenha feito.III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.Cumpra-se.

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

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63911 Nr: 2289-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - 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. 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.: 71333 Nr: 2149-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Traudi Probst de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/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 da 

certidão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19222 Nr: 682-93.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75005 Nr: 3562-43.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greici Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/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 da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24377 Nr: 405-09.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Matilde Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/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 da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5391 Nr: 534-29.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarita Luiza Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Michelle 

Dayrell Lanna - OAB:8089-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 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 4056-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Silva Santos, Vilmar Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 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.: 82340 Nr: 3497-14.2017.811.0044

 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: Lucia Maria Alves de Campos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Paranatinga

 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.: 56899 Nr: 2377-38.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Ribeiro Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77861 Nr: 1213-33.2017.811.0044

 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: NL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/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 da 

certidão de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88706 Nr: 1879-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aladia Narcizo de Souza Leao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sayuri Susuki Filipin - 

OAB:24434-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 10/10/2018 às 14h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as). Devendo o advogado intimar a 

parte autora para a referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 1523-78.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59486 Nr: 277-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Franco Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.196/A/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 da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 85574 Nr: 283-78.2018.811.0044

 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: Eneida Venancio Mignot Rocha, Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio de Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Poxoréo-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.: 50707 Nr: 2221-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/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 da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52999 Nr: 2213-10.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ricardo Giorgi, Amélia de Moraes Marques Giorgi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovillio Mascarello, Iraceli Maria Crespi 

Mascarello, Alci Lucio Rotta, Neuza Maria Rotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fraga Batista Rezende 

de Carvalho - OAB:30651/GO, Licínio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806/MT, Luis Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, 

SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 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. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 2096-43.2018.811.0044

 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: MFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da certidão do Oficial de justiça de fls. 17 

informando que não foi possível intimar o requerente para a audiência 

designada para o dia 28/08/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57213 Nr: 2571-38.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdFM, NFdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Nadjanara 

Fernandes de França em face de Hideoglesio Moreira Marques.

Todavia, como se depreende do termo de fls. 53/56 dos autos, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e a suspensão do feito.

Sendo assim, em atendimento ao art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos à 

transação de fls. 53/56.

Em consequência, com fundamento nos termos do art. 313, inciso II, e art. 

921, I, ambos do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito 

até o cumprimento do acordado.
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Ao arquivo provisório.

Após, decorrido o prazo acordado pelas partes, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do pactuado.

P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 86737 Nr: 796-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Rosa Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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

 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.: 79300 Nr: 1912-24.2017.811.0044

 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: Catarina Rosa da Silva Kruel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/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.: 74180 Nr: 3237-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526 , STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para no prazo de 

15(quinze) dias, juntar nestes autos cópias da Execução Extrajudicial, 

procuração, decisão que determinou a expedição da Carta Precatória e 

demais documentos necessários para o cumprimento da missiva, haja 

vista que as fotocópias que acompanham a carta precatória não estão 

legíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1971-22.2011.811.0044

 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: Antonio Lopes Dias

 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: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/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.: 76922 Nr: 728-33.2017.811.0044

 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: Dalvo Ramos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 9116 Nr: 170-52.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Daly Dalcol Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Honorato Neto, Cirilo Almeida 

Souza, Banco Nacional S/A, Marcus Vinicius Uchôa, Colonizadora Gaúcha 

Ltda, Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6.576/MT, Carlos Naves de Rezende - OAB:19.167, 

Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT, Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:7.263-E, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Naves de Resende - 

OAB:19167, Carlos Naves de Rezende - OAB:19.167, Walmir de 

Souza Gimenez - OAB:5636/MT

 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.: 84259 Nr: 4365-89.2017.811.0044

 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: Bárbara Julia Ramos Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA, Kroton Educacional 

S.A

 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.: 85331 Nr: 160-80.2018.811.0044

 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: Olicio Carvalho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62556 Nr: 1684-20.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos. De início, acolho a emenda a inicial para fazer constar no pólo 

passivo MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, a qual deu por citada na data 

de hoje. Tendo em vista que a parte requerida não tem condições de 

constituir advogado, nomeio a advogada Silvana Gregório Lima para 

defesa da requerida. Com a vinda da contestação retorne os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se a advogada nomeada. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Mineiros-GO, 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.: 50058 Nr: 1566-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Hospital Geral de 

Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elisa Mews, Nilson Aguilar, Schneider 

Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238

 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.: 87160 Nr: 1030-28.2018.811.0044

 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: Tatiane Pereira Sanatana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 81752 Nr: 3170-69.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo, Espólio de 

Maria Neuza Tomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/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.: 80896 Nr: 2697-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José Piccinin, Mirian Linassi Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, Elenice Balaroti 

Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 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.: 84444 Nr: 4437-76.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P Lino Comércio e Exportação de Madeiras 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de 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

 Cod. Proc.: 87871 Nr: 1403-59.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Cristina Fenner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 1918-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos da Cunha Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-37.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULINO LODI RISSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO DAL SECO OAB - MT23124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do ID nº 14386192.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 1542-50.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1542-50.2013.811.0023 (Código 64369)

Vistos,

Indefiro o pedido de expedição de ofícios as empresa SEM PARAR e 

CONECTCAR, porque ausentes elementos de recusa de fornecimento de 

dados por referidas entidades ao Autor, bem como, ausente provas 

quanto a existência de contrato do Requerido com referidas empresas.

Considerando que o requerido possui endereço na Rua da Paxiuba, nº313, 

centro, Zé Doca - MA, conforme documentos constantes dos autos, 

necessária sua prévia intimação pessoal, para fins de informar o 

paradeiro do veículo.

Diante do exposto, determino:

I – Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Zé Doca - MA, para 

intimação do Requerido para que informe o paradeiro do veículo objeto da 

lide;

II - Intimem-se a parte Autora para promover a retirada, distribuição e 

comprovação no prazo de 15 (quinze) dias;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86231 Nr: 3107-10.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado requerente para trazer aos autos, o titulo 

executivo, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88285 Nr: 220-19.2018.811.0023

 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: GILVANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DA SILVA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 220-19.2018.811.0023 (Código 88285)

Vistos,

Defiro o pedido do Ministério Público.

Intime-se a parte autora para aditar a inicial para o fim de declinar o 

período de tempo da união estável entre o casal.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79297 Nr: 2030-97.2016.811.0023

 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: LENIR DE SA WRONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSITENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONCALVES - OAB:505/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

tutela antecipada anteriormente deferida (fls.75-80), para o fim de 

determinar que o demandado cumpra a obrigação de liberar, custear e 

disponibilizar o tratamento cirúrgico indicado para restabelecimento da 

saúde da paciente, LENIR DE SÁ WRONSKI.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se pessoalmente a parte Requerida com remessa dos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Considerando que 

foi nomeado advogado dativo na pessoa do Dr. Irineu Paiano Filho, 

OAB/MT nº60970-A, condeno, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do procurador nomeado, no montante 

que arbitro em 8 (oito) URH’s, nos termos do item 2, subitem 2.1 da Tabela 

IX da OAB/MT. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição porque o 

valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 500 

(quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II do CPC).Cumpra-se.Peixoto 

de Azevedo, 25 de julho de 2018.EVANDRO JUAREZ RODRIGUESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71392 Nr: 572-79.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL STRAPASON DOS SANTOS JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa para apresentar as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23178 Nr: 1736-31.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que se 

manfieste quanto ao termo de avaliação de fls. 160, bem como juntar aos 

autos a certidão atualizada da matrícula, com respectivo 

registro/avervação da penhora, sem o qual não poder-se-á proceder a 

alienação em hasta pública (art. 1.054 da CNGC), e ainda, informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado ou levá-lo a alienação particular 

por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74650 Nr: 2689-43.2015.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDF, EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO RIBEIRO SOARES NETO - 

OAB:10.861-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90647 Nr: 1712-46.2018.811.0023

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Aeroporto, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67163 Nr: 1003-50.2014.811.0023

 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: VCN, PKNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes para apresentarem 

memoriais finais no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, iniciando pela 

parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81823 Nr: 3596-81.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DA COSTA SILVA, ANTONIO 

DANIEL SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado Antônio Daniel Souza dos 

Santos, para apresentar memoriais no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86070 Nr: 2972-95.2017.811.0023

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDARDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSR, DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:, REGINA DA 

SILVA SOUZA - OAB:22.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE 1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

1.454,30( um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com posterior remessa do 

comprovante aos autos, para cumprimento do mandado de citação e 

intimação no Assentamento Antonio Soares, Distrito de União do Norte, 

Zona Rural de Peixoto de Azevedo/MT . FINALIDADE 2: Intimação da parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO agendada para a 

data de 10/09/2018 Horário : 13:00h no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72387 Nr: 1245-72.2015.811.0023

 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 LUCIA RODRIGUES SANTOS

 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33529 Nr: 2597-46.2007.811.0023

 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: JOSÉ FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para apresentar a 

matrícula atualizada do imóvel penhorado à fl. 67, bem como requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88545 Nr: 393-43.2018.811.0023
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 23/24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21546 Nr: 555-92.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES FLEIRY LIZ LEAL - 

OAB:20653

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 1.277,22(um mil duzentos e setenta e sete reais vinte e dois 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 1.277,22(um mil duzentos e 

setenta e sete reais vinte e dois centavos) – Valor total das custas 

processuais R$ 2.554,44(dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), cálculo de fls. 54, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de expedição de certidão de 

dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 1583-46.2015.811.0023

 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: BRANCA CECILIA ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)da parte autora, para manifestar-se 

acerca da carta precatória juntada às fls. 48/50, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36528 Nr: 2731-39.2008.811.0023

 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: INES DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39504 Nr: 112-68.2010.811.0023

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10.661, WHASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte exequente para se manifestar, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, eis que decorrido o prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75523 Nr: 3293-04.2015.811.0023

 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: BIBIANO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, acerda do novo 

documentos juntados às fls. 100/101, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 3621-65.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI GONÇALVES TAVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para manifestar, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, eis que decorreu o prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74707 Nr: 2722-33.2015.811.0023

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AMJ, SACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDCEDADC, LC, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72953 Nr: 1629-35.2015.811.0023

 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: EDINALVA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FALIDADE: intimar advogado da querelante para manifestar, requerendo o 

que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69895 Nr: 3253-56.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DOS SANTOS
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 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. 113, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme petição de fl. 123.

2. Expeça-se o competente 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 

precatório 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. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. 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.: 62908 Nr: 2917-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE DE SOUZA

 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. 141, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme petição de fl. 145.

2. Expeça-se o competente 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 

precatório 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. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. 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.: 42808 Nr: 975-87.2011.811.0023

 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: VALDOMIRO DA COSTA

 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:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 134, vez que concordância por 

parte da autora, conforme manifestação de fl. 139.2. 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.: 71227 Nr: 469-72.2015.811.0023

 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: OSVALDO FIDELES 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:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61784 Nr: 1709-04.2012.811.0023

 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: LUZIMEIRE LORENTER CORTEZAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61775 Nr: 1699-57.2012.811.0023

 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: DANIEL DE SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66195 Nr: 96-75.2014.811.0023

 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: TEREZA EDUARDA DA SILVA LIMA

 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. 106/V, vez que concordância 

por parte da autora, conforme manifestação de fl. 110.2. 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 247-41.2014.811.0023

 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: FRANCISCO DOS SANTOS

 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. 106, vez que concordância por 

parte do autor, 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.: 68784 Nr: 2350-21.2014.811.0023

 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: MANOEL CHAGAS DA COSTA

 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:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada 

por MANOEL CHAGAS DA COSTA em face do INSS.Apesar de intimadas 

para dar prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu inerte (fl. 

50).É o sucinto relatório. Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação 

da parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do CPC.Sem custas e honorários pela parte 

autora.Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85428 Nr: 2471-44.2017.811.0023

 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: TEREZINHA MARIA BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CAMPOS - 

OAB:30.294, BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - OAB:23098, 

GUILHERME CORRÊA GRISI - OAB:28.912, ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116, Talita Neves Sodré da Mota Monosco - 

OAB:18762

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

TEREZINHA MARIA BREDA em face de BANCO SAFRA S/A.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. 60/61).Relatei. 

DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fls. 60/61, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 31952 Nr: 1893-33.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA V. WEISSHEIMER - 

OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por JAIME FERREIRA em 

face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme petição de fl. 128.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.: 74100 Nr: 2338-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusamar Cardoso Batista Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por DEUSAMAR 

CARDOSO BATISTA LIMA em face do INSS.No decorrer do procedimento, 

a parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

petição de fl. 81.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.: 63281 Nr: 318-77.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por PEDRO DE SOUZA 

em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou 

o pagamento do débito perquirido, conforme petição de fl. 204.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. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 501 de 705



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88832 Nr: 577-96.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 07, vez que inexiste oposição 

por parte da executada, conforme certidão de fls. 14/15.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e 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. Registre-se que antes da entrada em 

vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio de 

requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC.5. 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 das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75873 Nr: 3511-32.2015.811.0023

 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: MAURO BIANCONI, GISELE MARISE BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Com retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26560 Nr: 1222-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MANOEL JOSÉ DA 

COSTA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de fl. 185.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 784-13.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIANA VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por RAIMUNDA VIANA 

VITOR em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de fl. 176.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.: 61074 Nr: 930-49.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA SOUSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ANTONIETA SOUSA 

BARBOSA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 126.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 2046-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ TEREZINHA DA CRUZ

 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:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por BEATRIZ TEREZINHA 

DA CRUZ em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 197.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 1522-69.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ORLANDO 

RODRIGUES PEREIRA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a 

parte executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme 

petição de fl. 226.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.: 38026 Nr: 1253-59.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA IVONE 

PEREIRA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 247.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.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 274-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZANIRA SILVA COSTA

 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:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por LUZANIRA SILVA 

COSTA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de fl. 128.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64164 Nr: 1308-68.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MANOEL DE 

ARAÚJO LIMA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 147.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67676 Nr: 1426-10.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDC, SUELI DA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por SUELI DA SILVA 

FEITOSA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 146.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 Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91269 Nr: 2156-79.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR NOGUEIRA KAMINSKI, WANDERSON 

PEREIRA SABOIA, WELIGTON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, JOSE PERIN DE SOUZA NETO - OAB:24302/O

 Processo nº 2156-79.2018.811.0023

Código nº 91269

Denunciado: Rudimar Nogueira Kaminski (preso)

Denunciado: Wanderson Pereira Saboia (preso)

Denunciada: Weligton Silva dos Santos (solto)

D E S P A C H O

Tendo em vista que o denunciado Weligton Silva dos Santos não possui 

condições financeiras para constituir advogado (fls.79) e levando-se em 

conta que o Defensor Público atuante nesta Comarca encontra-se em 

gozo de licença-prêmio, conforme Ofício nº 24/2018/DPE/PXTO, NOMEIO, 

para defender os interesses do denunciado, a advogada militante nesta 

Comarca, Dra. Carla Cristina Bianconi – OAB-MT 17794/A, consignando 

que os honorários serão arbitrados quando da sentença.

Com isso, intime-se, pessoalmente, a Dra. Carla Cristina Bianconi – 

OAB-MT 17794/A acerca (i) da nomeação, (ii) de todos os atos 

processuais praticados nestes autos, bem como (iii) bem como para, 

oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

qual poderá arguir preliminares e 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.
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Sem prejuízo de tais providências, considerando que os denunciados 

Rudimar Nogueira Kaminski e Wanderson Pereira Saboia informaram que 

possuem advogado constituído (fls.79), intime-se o Dr. José Perin de 

Souza Neto – OAB/MT 24302/O para que (i) junte aos autos o instrumento 

procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como (ii) oferecer 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 

poderá arguir preliminares e 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.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de julho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 193-41.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLIDADE NASCIMENTO VILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GOULART - OAB:18669, 

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para trazer aos autos 

intrumento procuratório, no prazo de 5(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71624 Nr: 738-14.2015.811.0023

 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: SEBASTIAO OSCAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RICARDO GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 596,21(quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 1.277,22(quinhentos e noventa 

e seis reais e vinte e um centavos) – Valor total das custas processuais 

R$ 1.192,42(um mil cento e noventa e dois reais e quarenta e dois 

centavos), cálculo de fls. 436, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de expedição de certidão de 

dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 1721-76.2016.811.0023

 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: MARJAMM HASSAM KASSAB, WANDERSON PIRES 

MOHAMAD KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN MOHANAD KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63364 Nr: 398-41.2013.811.0023

 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: MARIA DE FATIMA CARDOSO 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para apresentar 

contrarrazõas no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-56.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FURIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE NASCIMENTO OAB - MT13928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSES S/A - REDE CEMAT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010129-56.2012.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.440,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ FURIAMA Parte Ré: REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATO 

GROSSENSES S/A - REDE CEMAT Senhor(a): OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO (A), nos termos do processo acima indicado, para cumprir a 

sentença/acórdão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de exucução 

direta, ou seja, penhora on line. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 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: 8010055-94.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA SOUSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010055-94.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.330,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NUBIA SOUSA DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: APA - AGUA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO S/A Senhor(a): Paulo Henrique Vacário dos 

Santos Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de de 

advogado da Exequente, se tem interesse na execução da sentença, no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de arquivamento do feit. 

Despacho/Decisão: Assim, a meu ver, a condenação para que seja 

retificada as fatura, objeto desta lide, referente ao mês de novembro de 

2014, deve ser mantida. Todavia, com relação ao dano moral, tenho 

entendimento de que a simples cobrança indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se 
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a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, que o 

serviço foi suspenso, ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero 

aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a 

reparação por dano moral. Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe 

parcial provimento e afasto a condenação a título de indenização a título 

de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários 

advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do 

recurso. É como voto. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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 GROSSOPODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

192,99; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[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: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Sentença (Embargos de Declaração) : Destarte, DEIXO DE 

ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se 

inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os 

embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a 

embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, 

§2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. PEIXOTO DE AZEVEDO , 26 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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 GROSSOPODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

192,99; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[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: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Sentença (Embargos de Declaração) : Destarte, DEIXO DE 

ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se 

inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os 

embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a 

embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, 

§2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. PEIXOTO DE AZEVEDO , 26 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: 1000502-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000502-40.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA FRANCISCA LEITE SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): FERNANDO ROBERTO FELFILI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 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 

11/09/2018, às 16:00, 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, 26 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010187-20.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D S P DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010187-20.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 9.444,97; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, D S P DOS 

SANTOS - ME Senhor(a): EXECUTADO: JOSE CARLOS ALMEIDA DOS 

SANTOS, D S P DOS SANTOS - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do 
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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 IRRISÓRIO, 

insuficiente sequer para o pagamento das custas, 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, 26 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) 357522312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-94.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO FAVATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA RIBEIRO DA SILVA OAB - PR61350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIL PLACAS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA CGNX EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA NETTO OAB - PR0038244A (ADVOGADO)

HELIO DE JESUS SANTANA OAB - PR0048192A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010152-94.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE PAULINO FAVATO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA CGNX 

EIRELI - ME, AGIL PLACAS LTDA - ME Senhor(a): REQUERIDO: EDITORA 

CGNX EIRELI - ME, AGIL PLACAS LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da REQUERIDA, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho para 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, 

do CPC), que por sua vez não suspenderá o cumprimento da sentença, 

exceto nas situações elencadas no art. 525, § 5º, do CPC. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4807-90.2013.811.0013

 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: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Designo audiência de isntrução e julgamento para depoimento das partes 

e oitiva das testemunhas para o dia 24/10/2018 às 13hs. Intimem-se as 

partes pessoalmente para depoimento pessoal, devendo ser apresentads 

sas testemunhas independente de mandado.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas arroladas às 

fls.329, 376 e 396, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129233 Nr: 7797-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Dê-se ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 3348-82.2015.811.0013

 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: JOSE DONIZETE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitado em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129221 Nr: 7789-72.2016.811.0013

 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: ERCULANO PACHURI

 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:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135678 Nr: 1757-17.2017.811.0013

 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: VILMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO - FALECIDO, ISALTINA 

HENRIQUE RIBEIRO - FALECIDA, Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Haja vista o plano de partilha de ref. 67, bem como a manifestação 

ministerial de ref. 73 HOMOLOGO, por sentença, a partilha apresentada 

pelas partes, dos bens deixados com o falecimento de José Ribeiro e 

Isaltina Henrique Ribeiro, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140816 Nr: 4007-23.2017.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice de Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo em 

29/8/2016.Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154956 Nr: 10382-40.2017.811.0013

 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: Denizy Queiroz dos Santos Galoz, Wesley de Souza 

Galoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, em 5 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111082 Nr: 540-70.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAITANO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155496 Nr: 10611-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Salgueiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Dê-se vista ao excipiente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131974 Nr: 145-44.2017.811.0013

 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: Ernande da Silva Filho - ME, Ernande da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Volpini - 

OAB:OAB/RO 610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762

 1. Intime-se a Alta Energia Empreendimentos e Construções S.A., para 

que se manifeste sobre a impugnação no prazo de 10 dias;

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130153 Nr: 8233-08.2016.811.0013

 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: Fábio Barbieri Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA TENORIO DA SILVA E SILVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para apresentação das alegações finais, como 

determinado à ref. 115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 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

 Conclusos para apreciação acerca da impugnação do gratuidade.

 As partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7767 Nr: 1018-40.2000.811.0013

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que os autos se encontram 

desarquivados, portando intimo a parte autora para dar andamento no 

feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54249 Nr: 352-24.2009.811.0013

 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): Fernando Cezar Izaias, Maria das Graças 

Silva, José Carlos Ferreira Teixeira, Nelídio Alves Adriano, Tadna Rios 

Figueredo, Silvana Afonso Spíndullas, Altamiro Ribeiro de Oliveira, Marinês 

Brughago Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 507 de 705



OAB:8029/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELÍDIO ALVES ADRIANO, Cpf: 

47468939187, Rg: 694.164, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido SILVANA AFONSO SPÍNDULLAS, Cpf: 59424001134, 

Rg: 905.574, brasileiro(a), divorciado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ALTAMIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Cpf: 65060342620, Rg: 

M-4.820.551, Filiação: João Ribeiro de Oliveira e Geiza Dias de Oliveira, 

data de nascimento: 05/10/1967, brasileiro(a), natural de Beloa 

Horizonte-MG, casado(a), trabalha sec. munic. esporte/ prefeitura. 

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, pelo 

Promotor de justiça que subscrve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais legais, vem, respeitosamante, a presença de Vossa 

Excelencia oferecer a paresente Ação Civil Pública-para ressarciemnto de 

danos ao erário em desfavor de...

Despacho/Decisão: Atenda-se ao MP.Cite-se por edital com prazo de 30 

dais os demais réus.Após, o decurso do prazo, nomeio a Defensoria 

Pública como Curadora Especial.Apresentada contestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público.Por derradeiro, designo, desde já, audiência de 

isntrução e julgamento para o dia 18/10/2018 às 13hs. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defensoria Pública, 

devendo as testemunhas dos requeridos serem apresentadas 

independente de intimação.

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, 25 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157450 Nr: 11594-96.2017.811.0013

 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: Terezinha Braz Subtil

 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:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data do indeferimento do pedido administrativo à 

autarquia do dia 11/9/2012, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os valores 

da pensão desde a data de falecimento dos genitores, bem como, 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º e incisos do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M.B. DE CARVALHO -ME, CNPJ: 

03192200000181 e atualmente em local incerto e não sabido MAISA 

BARBOSA DE CARVALHO, Cpf: 35277742115, brasileiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS REQUERIDOS PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Intime-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84636 Nr: 2156-85.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Araújo Transportes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. ARAÚJO TRANSPORTES-ME, CNPJ: 

24759623000100. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO PARA CONTRARRAZOAR DO 

RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: 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.Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá.Posto isto não ACOLHO os Embargos 

Declaratórios. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6645 Nr: 350-69.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL, AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S.S.C.SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 

70494067000105 e atualmente em local incerto e não sabido ALEM 

COSTA, Cpf: 78663610882, data de nascimento: 01/11/1936, brasileiro(a), 
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casado(a), comerciante, Telefone 3266.2156. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS REQUERIDOS PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

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, 25 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52202 Nr: 3626-93.2009.811.0013

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON MIURA, Cpf: 92924328853, Rg: 

5.663.102, Filiação: Misao Miura e Sinao Miura, data de nascimento: 

24/10/1952, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), engenheiro 

civel-ex.prefeito municipal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido para que, no prazo de 15 (quinze dias), 

deposite em juízo o montante referente ao ressarcimento do prejuizo 

causado ao erário, que devidamente atualizada perfaz o valor de 

R$1.777.951,12 (um milhão setecentos e setenta e sete mil novecentos e 

cisquenta e um reais e doze centavos), sob pena de aplicação da multa de 

10%, conforme art.523, §1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Atenda-se ao MP.

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, 25 de julho de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001181-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CASERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS OAB - 993.894.361-68 

(PROCURADOR)

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ (RÉU)

MESSIAS MOREIRA LAMAR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001181-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALEXANDRO CASERES PROCURADOR: ALESSANDRA MATIAS CASERES 

DE MORAIS RÉU: MESSIAS MOREIRA LAMAR, DIRCINEU FERNANDES DA 

CRUZ Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento (NCPC, art. 321), a fim de adequar o pedido formulado na 

inicial ao procedimento previsto para ação monitória, “ex vi” do art. 700 e 

seguinte do NCPC, uma vez que não se confunde com o processo de 

execução por quantia certa, disciplinado nos arts. 824 e seguintes do 

NCPC. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001184-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORDON PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001184-25.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROBERTO CORDON PERES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001185-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001185-10.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: NEIMAR 

APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, MT, 23 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERINDA VALDIVINA DA SILVA RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001217-15.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ESMERINDA VALDIVINA DA SILVA RULLI REQUERIDO: 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT Vistos. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC. COLHA-SE a manifestação do Ministério 

Público, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 110, “caput”, da Lei nº 
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6.015/1973. Após, conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001224-07.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: EMERSON DE 

OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada 

nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001229-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001229-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito 

comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, por meio de 

oficial de justiça, nos termos do art. 246, II, do NCPC, advertindo-lhe do 

teor do art. 344 do NCPC. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória para 

cumprimento do mandado no endereço descrito na inicial. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA REQUERIDO: 

ROMILTON FABIO FERNANDES REPRESENTANTE: CELIA REGINA 

SCARCELLI Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada 

nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001249-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEVITON DE FREITAS FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001249-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NEVITON DE FREITAS FARIA RÉU: GILDO GOBIRA DE SOUZA JUNIOR 

Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. No mesmo prazo supra, deve o autor observar o 

disposto no art. 319, inciso I, do NCPC, a fim de indicar corretamente o 

Juízo, uma vez que a inicial foi dirigida ao Juizado Especial Cível, sob pena 

de indeferimento (NCPC, art. 321, parágrafo único). Após o decurso do 

prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001259-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE CAMPOS (AUTOR)

ECIO TAVORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO (RÉU)

JOSE INACIO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001259-64.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EVALDO DE CAMPOS, ECIO TAVORA RÉU: SEBASTIAO VIEIRA DE 

MORAES FILHO, JOSE INACIO RIBEIRO Vistos. De proêmio, a requerente 

não comprovou a impossibilidade financeira momentânea para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos 

elementos de informação constantes dos autos, verifica-se sem 

dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Assim sendo, é dever 

do interessado antecipar o pagamento dos atos processuais que pretende 

promover (art. 82, “caput”, do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, 

a obrigação de comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais 

no momento da distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, 

DETERMINO que a autora comprove o preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos 

documento apto a comprovar que não possui condições financeiras para 

custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, 

da CNGC. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZA CHUVE RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES MT Vistos. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, as advertências 

a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta 

da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. Em 

atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO de 

designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001290-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE APARECIDA PEDRETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001290-84.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SUZIANE APARECIDA PEDRETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

apresentou provas do indeferimento administrativo recente junto ao 

Instituto requerido. A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal 

Federal, deu parcial provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral 

reconhecida, em que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão 

de benefício previdenciário, por entender que a exigência não fere a 

garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica 

caracterizada lesão ou ameaça de direito. Colaciono, pois, a ementa da 

repercussão geral reconhecida: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). Diante 

disto, faz-se indispensável o recente indeferimento do prévio requerimento 

administrativo junto ao instituto requerido, para o regular processamento 

do feito. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia da 

prévia postulação administrativa, bem como a Declaração de 

Hipossuficiência Financeira subscrita pela autora para fins de análise do 

pleito concernente à Gratuidade da Justiça. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 

de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. AUTORA: 

INGRID SCHOCK ZIRR RÉU: JAKLES BORGES TAQUARI Vistos. De 

proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo. No mais, da análise dos elementos de informação constantes 

dos autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não estão 

pressentes. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento 

dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a autora 

comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que 

não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes ao 

processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via DJE. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

JUADIR VIEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001303-83.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT EXECUTADO: JAILTON FRANCISCO DA SILVA, JUADIR VIEIRA 

CAMPOS Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada 

nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001254-42.2018.8.11.0013

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:

VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001254-42.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 
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fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio 

de protesto do título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos 

autos a notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi 

entregue no endereço do contrato de financiamento que aparelha a 

presente demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação no endereço do contrato ou, 

alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de comprovar a 

constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 319, VI, do CPC, 

c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001265-71.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 

apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço do contrato 

de financiamento que aparelha a presente demanda. Por outro lado, o 

valor atribuído à causa pelo autor encontra-se incorreto, uma vez que 

deveria ser observado o proveito econômico perseguido, ou seja, indicar o 

montante correspondente à integralidade da dívida pendente. Sobre o 

tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA 

CAUSA. PROVEITO ECONOMICO. PROVIMENTO. O VALOR DA CAUSA 

NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DEVE CORRESPONDER AO 

PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA (PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PRECEDENTES; AGRAVO PROVIDO. (TJSP, AI: 

215248444220158260000, SP, Relatora: MARIA LUCIA PIZZOTTI, DATA DE 

JULGAMENTO: 09/09/2015, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE 

PUBLICAÇÃO: 16/09/2015). Nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, 

CORRIJO, de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, 

fixando-o em R$ 15.832,90 (quinze mil, oitocentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos). PROMOVAM-SE as modificações necessárias junto ao 

Sistema PJE. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos 

o comprovante de recebimento da referida notificação no endereço do 

contrato ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. No mesmo prazo supra, deverá comprovar o 

recolhimento das diferenças relativas as custas judiciais e taxa judiciária, 

devidamente vinculada nos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001339-28.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SILMARA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BAZILIO PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001305-53.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BAZILIO PEREIRA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (RÉU)

FLADEMIR ROQUE TOZO (RÉU)

ADALBERTO SANCHES (RÉU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001227-59.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES. RÉU NILTON PEREIRA DOS 

SANTOS. RÉU ADALBERTO SANCHES. RÉU JOAO HERCOLE GARBIN. 

RÉU FLADEMIR ROQUE TOZO. Vistos. INTIME-SE a parte 
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autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de julho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON DE ANDRADE BRETAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001317-67.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ERLON DE ANDRADE BRETAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 

e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito 

comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do 

NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001322-89.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GENILSON PEREIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 

e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito 

comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do 

NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001326-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE APARECIDA FREIRE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

ROSILENE APARECIDA FREIRE contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido 

administrativo para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. 

Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese 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 de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia nas 

fotos carreadas aos autos, bem como na informação de concessão do 

benefício na esfera administrativa, além da informação de cessação do 

mesmo ao término do prazo determinado. De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte reclamante. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo 

de 30 dias, restabeleça o auxílio doença em favor da parte autora, sob 

pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do 

artigo 537, caput¸ do NCPC. I - INTIME-SE da tutela provisória de urgência 

ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 
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do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

sua advogada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. III - Em seguida, com o transcurso 

do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. REINALDO PRESTES 

NETO, CRM/MT 5329, com endereço na Rua Pelotas, nº 7, Quadra 05, 

Bairro CPA I, CEP 78.055-100, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 

98117-0025 / 3641-7100 / 98444-2744, “e-mail” reiprestes@hotmail.com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). IV - Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. 

REINALDO PRESTES NETO, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que 

o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 450Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 900Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 23 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001362-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA RIGONI (REQUERENTE)

HUMBERTO RODRIGO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINEZIO ADRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001362-71.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: HUMBERTO RODRIGO ADRIANO DE OLIVEIRA, KEILA 

CRISTINA RIGONI REQUERIDO: SINEZIO ADRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Vistos. NOTIFIQUE-SE o (a) requerido (a), nos termos dos artigos 726 a 

729, do NCPC, observando-se que a presente decisão, em face do rito, 

não enseja qualquer análise do direito material mencionado na inicial, não 

admitindo contra-notificação nestes autos. Vale como entrega dos autos 

ao autor, após a notificação, eventual impressão dos autos pelo 

interessado, já que trata-se de processo digital. Realizada a notificação, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos para prolação da sentença de 

extinção. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001226-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDS MOURA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001226-74.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: EUDS MOURA DE 

CARVALHO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO 

BRADESCO S/A contra EUDS MOURA DE CARVALHO, sob a alegação de 

que celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento, 

concedendo um crédito de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), a ser 

pago em 60 (sessenta) prestações mensais. Afirma que o veículo 

adquirido é da marca: Renault, modelo: Fluence Dynamique 2.0 CVT 4P, 

ano de fabr icação: 2012/2013, Cor:  Branca, Chassi : 

8A1LZBW2TDL262752, Placa: NUD 8983. Sustenta o autor, em apertada 

síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das 

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação com 

vencimento a partir de 06 de maio de 2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 44.411,12 (quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e onze reais e doze centavos). Em arremate, asseverou que 

o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos 

autos notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do 

contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o 

autor carreou aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3º 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados às fls. 91/97 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 
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REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (“vide” fls. 120/121). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: marca: Renault, modelo: Fluence Dynamique 2.0 CVT 4P, ano 

de fabricação: 2012/2013, Cor: Branca, Chassi: 8A1LZBW2TDL262752, 

Placa: NUD 8983. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000968-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000968-64.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME EMBARGADO: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

CERTIFIQUE-SE a secretaria se o autor foi intimado da decisão de id. 

13696405 e, em caso positivo, quanto ao decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias. Não havendo sido intimado, PUBLIQUE-SE a decisão. Por fim, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 

de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000721-83.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

EXECUTADO: WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA Vistos. CITE(M)-SE a(s) 

parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC). Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. 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, “caput” e §1º, do 

NCPC). Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser 

citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 26 de julho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 2886-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR DOMINGUES PIMENTA, Cpf: 

47618108668, Rg: 2961277, Filiação: Mário Rodrigues Pimenta e Marli 

Domingues Pimenta, data de nascimento: 30/04/1963, brasileiro(a), natural 

de Ituiutaba-MG, casado(a), comerciante, Telefone 065-266-2788. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): O valor de R$1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta 

reais),

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 25 de julho de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 1104-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane S. Pereira - ME, Claudiane Salustiano 

Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:, PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Angelica de Morais 

Navaro - OAB:6.606, Jair de Oliveira Lima - OAB:4.823-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes executadas, 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 77 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83727 Nr: 1162-57.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. Assunção e Silva ME, Marques Henrique 

Assunção da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22817/MT

 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$ 

814,59 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 79 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$ 401,19 (quatrocentos e um reais e dezenove 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.: 165816 Nr: 3083-75.2018.811.0013

 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: Márcia Antonia de Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA PERONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/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.: 108371 Nr: 5530-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGIANE DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111068 Nr: 523-34.2016.811.0013

 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: LECI GONÇALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3120-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RIBEIRO DE NOVAES SILVA 

8414422012, Neuza Ribeiro de Novaes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 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.: 108316 Nr: 5511-35.2015.811.0013

 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: Maria do Carmo Quintino
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144825 Nr: 5613-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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.: 111260 Nr: 610-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104034 Nr: 3748-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ANTÔNIO RAMOS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115893 Nr: 2173-19.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102869 Nr: 3300-26.2015.811.0013

 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: MARIZA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157369 Nr: 11554-17.2017.811.0013

 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: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

arrimo no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a 

impossibilidade de intromissão do Poder Judiciário na esfera e autonomia 

do Estado de Mato Grosso, conforme exposto acima.Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, 

os quais fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica 

isenta de exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3º, do NCPC, uma 

vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (“vide” 

decisão de fls. 54/55).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.INTIME-SE o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, na forma dos arts. 178, I e 179, I, do 

NCPC.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.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152047 Nr: 8916-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão vertida na inicial 

apresentada pelo Ministério Público em desfavor do SINDICATO RURAL DE 

PONTES E LACERDA, devidamente qualificado nos autos, o fazendo com 

resolução do mérito e na forma do art. 487, III, “a”, do NCPC, para o fim de 

CONDENÁ-LO ao pagamento de 10 (dez) salários de referência, a serem 

endereçados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Pontes e Lacerda, em razão da prática da infração 

administrativa prevista no art. 258 do ECA.DEIXO de condenar o 

representado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

na forma do art. 141, § 2º, do ECA, assim como dos honorários 

advocatícios, em obediência ao disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da 

Constituição da República.PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.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 10 (dez) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127574 Nr: 7026-71.2016.811.0013

 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: Adrianne Fernandes Filgueira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, o 

fazendo com resolução do mérito, nos moldes do que preceitua o art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo no 

patamar individual de R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, a cobrança de 

tais quantias fica isenta de exigibilidade, de acordo com o art. 98, § 3º, do 

NCPC, visto ser beneficiária da assistência judiciária gratuita conforme fl. 

33.EXPEÇA-SE a certidão de honorários periciais fixados às fls. 43/44 em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Resolução nº 127/2011 do 

Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pelo Estado de Mato 

Grosso.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE, expedindo o necessário com 

urgência.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, em nada sendo requerido, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125341 Nr: 5965-78.2016.811.0013

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 

487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de 

CONDENAR o réu DANIEL GONZAGA CORRÊA, devidamente qualificado, 

nas seguintes penalidades: (a) Suspensão dos direitos políticos pelo 

prazo de 5 (cinco) anos; (b) Pagamento de multa civil no importe de 5 

(cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença; e (c) Proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos (art. 12, 

III, da Lei nº 8.429/1992).Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais. DEIXO, no entanto, de condená-lo aos honorários de 

sucumbência, haja vista o disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição 

da República.PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso.INTIME-SE o réu, por meio de seus advogados e via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e, em seguida, PROCEDA-SE à inclusão das penalidades impostas ao réu 

junto ao Sistema de Informações de Direitos Políticos (Sistema INFODIP), do 

e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.Ao final, não havendo 

requerimento dos interessados 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.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94811 Nr: 5567-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: vera lucia da silva mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conquista- Prev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:OAB/MT 20694, Jeana Valéria Mendes Alves - OAB:20246, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, Naila Milena Castro da Silva 

- OAB:13630, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA MIRANDA 

MARQUES - OAB:8567

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da autora, de pelo menos um dos 

requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

1.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos por parte dos 

interessados, 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.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 3012-78.2015.811.0013

 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: APARECIDA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Aparecida das Dores da Silva, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo do pedido (09/02/2015 – fl. 11). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação (15 de julho de 2015, fl. 27), à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (25/01/2018 – fls. 114/118), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119175 Nr: 3252-33.2016.811.0013

 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: Terezinha Francisca de Lurdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da 

TEREZINHA FRANCISCA DE LURDES, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo (02 de dezembro de 2015 – fl. 12). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 
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19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do 

laudo pericial (04 de dezembro de 2017 – fls. 51/55), inclusive, com direito 

à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª 

Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do 

NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126539 Nr: 6492-30.2016.811.0013

 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: Ademir Francisco Silva

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Ademir Francisco da Silva, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (12/12/2013 – fl. 14). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(26 de outubro de 2016, ref. 7), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (17/05/2018 – fls. 79/83), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142612 Nr: 4692-30.2017.811.0013

 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: Theodolino Martins Mundim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Theodolino Martins Mundim Neto, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação 

do benefício (10/05/2017 – fl. 40). O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(01 de junho de 2017, ref. 6), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (12/03/2018 – fls. 62/66), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130128 Nr: 8224-46.2016.811.0013

 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: LAERCIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Laercio Moura de Souza, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

do pedido administrativo (17/08/2016 – fl. 28). O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe 

o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.b) DETERMINAR a CONVERSÃO do 

benefício previdenciário de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, 

a partir da data da apresentação do laudo pericial (17/05/2018 – fls. 

70/73), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 1505-82.2015.811.0013

 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: Sinivaldo Moreira dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Sinivaldo Moreira dos Santos, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (19/02/2015 – fl. 13). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(12 de maio de 2015, fl. 23), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR a 

CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (06/03/2018 – fls. 96/100), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112435 Nr: 1041-24.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RONEIDE LEITE RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Maria Roneide Leite Ribeiro Silva, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo do pedido (27/10/2015 – fl. 11). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação (17 de abril de 2016, fl. 21), à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (05/03/2018 – fls. 71/75), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128204 Nr: 7277-89.2016.811.0013

 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: EZILDA DA ROCHA QUEIROZ

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Ezilda da Rocha Queiroz, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (01/01/2012 – fl. 13). O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(16 de novembro de 2016, ref. 6), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (17/05/2018 – fls. 67/72), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129222 Nr: 7790-57.2016.811.0013

 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: MIRIAM DE OLIVEIRA ARAUJO SOUZA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Miriam de Oliveira Araújo Souza, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação 

do benefício (30/04/2015 – fl. 13). O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação 

(23 de novembro de 2016, ref. 6), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (17/08/2018 – fls. 73/77), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da 
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sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 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: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Noelly Marcela de Jesus Prestes, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício (19/01/2017 – fl. 22). O pagamento retroativo deve 

ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação (24 de abril de 2017, ref. 6), à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial (26/04/2018 – fls. 57/61), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133635 Nr: 747-35.2017.811.0013

 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: MARIA CLEUZA DOS SANTOS NETO

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Maria Cleuza dos Santos Neto, no valor de 100% (cem por cento) 

do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo do pedido (06/12/2016 – fl. 11). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação (13 de fevereiro de 2017, ref. 7), à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial (05/03/2018 – fls. 52/56), inclusive, com direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e 

com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a atividade cognitiva, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 1739-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Limirio Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.124 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23487 Nr: 2828-11.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ganme de Lara Campos, Espólio de 

Rodolfo Antonio de Lara Campos, Rodolfo de Lara Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Fernandes, Antônio Daniel 

Rodrigues, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR, Tatuo Joaquim Takahashi, 

Luzia Watanabe Takahashi, Antonio Sergio Souza Queiroz, Edson Marinho 

da Cruz, Eliana de Paula Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:8714-E/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Reinaldo Silveira Bueno - OAB:16392/GO, Ubaldo 

Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada do auto de penhora 

e avalição às fls.553/555 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vista às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1845-70.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glenio Parreira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.183 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 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 de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165349 Nr: 2857-70.2018.811.0013

 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: Elizabete Batista Cosme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 4280-80.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Flávio Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques, 

Madeireira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156538 Nr: 11076-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP., JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos autos, percebe-se que o requerimento do autor, à fl. 73, já 

foi devidamente cumprido, conforme comprovante de remoção da 

restrição anexada à fl. 71.

Assim sendo, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4161-07.2018.811.0013

 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: Adonias Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ADONIAS GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/23.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 30/47.

A impugnação à contestação às fls. 51/52.

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 15h00min, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 122-40.2013.811.0013

 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): Waldemar Fernandes da Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº 122-40.2013.811.0013

Código nº 82763

Vistos.

Consoante dispõe o edital de leilão (fl. 240), na hipótese de suspensão, 

pagamento ou parcelamento do débito, será devida a comissão da leiloeira 

a ser paga pelo executado.

 Diante disso, considerando a manifestação de fls. 285/289, INTIME-SE o 

executado, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento da comissão da 

leiloeira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os 

dados bancários consignados na fl. 289.

 Após, com a comprovação do pagamento, ARQUIVEM-SE os autos.

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.: 35829 Nr: 3212-03.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001208-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CAROLINE DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001208-53.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ISADORA CAROLINE DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK Vistos. De 

proêmio, não vislumbro nos autos elementos suficientes que permitam 

concluir que “Edigar” tenha, ao menos, se identificado como funcionário da 

requerida. Por outro lado, os comprovantes de depósitos não apontam que 

a ré, Interbank Agente, “a priori”, tenha recebido, sido beneficiada ou 

destinatária de tais valores. Em arremate, além de ser a ré pessoa diversa 

dos titulares das contas favorecidas pelos depósitos, não é juridicamente 

possível realizar constrição “online”, via BacenJud 2.0., ainda mais na fase 

cognitiva, para tornar indisponível ativo financeiro eventualmente existente 

em nome de terceiros alheios à lide. Portanto, ausentes o “fumus boni iuris 

e o periculum in mora”, INDEFIRO a liminar requerida na inicial. Presentes 

os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY SIMAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001207-68.2018.8.11.0013. AUTORA: 

RUTY SIMÃO DA SILVA. RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. RUTY 

SIMÃO DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra BANCO DO BRASIL S/A. Extrai-se dos 

autos que, no dia 22 de março de 2013, a autora emitiu cheque pré-datado 

de nº 850001, com vencimento previsto para o dia 06 de maio de 2013, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), do Banco do Brasil, em favor de 

Leandro Pires. Diante disso, após efetuar o pagamento da dívida contraída 

com o portador, este informou que havia extraviado o título e, em razão 

disso, emitiu carta de anuência. Munida de referido documento, 

compareceu a autora no Cartório Extrajudicial respectivo para promover a 

baixa do protesto do aludido título de crédito, e, na sequência, informa que 

compareceu ao Banco do Brasil para informar o pagamento. Em ato 

contínuo, prossegue afirmando que se dirigiu a uma loja com a finalidade 

de adquirir matérias para construção, contudo foi surpreendida com a 

notícia de que havia restrição em seu nome, descobrindo, a seguir, que se 

tratava do mesmo título outrora pago. Por fim, requereu a concessão da 

tutela provisória de urgência para compelir a instituição financeira 

requerida a promover as baixas em seu nome em relação à cártula de 

cheque ora adimplida. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “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” Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A 

probabilidade do direito inexiste. A autora não se desincumbiu de 

demonstrar, ao menos de plano, os fatos alegados na exordial. Inexistem 

evidências, ainda que sumariamente, acerca da comunicação de 

pagamento do título à instituição financeira. Além disso, não bastava 

somente a autora ter comunicado a ré que realizou o pagamento do título 

ao portador. Isto porque, deveria demonstrar que efetuou o pagamento da 

tarifa bancária devida à ré correspondente à exclusão dos dados relativos 

ao cheque junto ao CCF, uma vez que o título pago foi anteriormente 

apresentado e devolvido duas vezes por ausência de provisão de fundos 

(alíneas 11 e 12). Portanto, sendo esta a pretensão autoral, ou seja, a 

exclusão da informação de cheque devolvido constante do CCF, requerida 

por meio da tutela provisória de urgência, o indeferimento do pleito é 

medida de rigor. Em arremate, ao menos em juízo de cognição sumária e 

não exauriente, a única informação que consta documento emitido pelo 

SPC é de que o cheque pago pela a autora à terceiro foi devolvido sem 

fundos e, por isso, foi incluído no CCF. Assim, ausente um dos requisitos 

necessários à concessão do pleito tutelar provisório de urgência, ou seja, 

a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela requerida na inicial. 

Sobre o tema, colho do entendimento jurisprudencial do E. TJSP, “in 

verbis”: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. 

INADIMPLEMENTO. ACORDO. CHEQUE SEM FUNDO. INSCRIÇÃO NO CCF. 

EXCLUSÃO. Autora que emitiu cheques para pagamento de empréstimo, 

os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos. Lícita a inclusão do 

nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos. 

Posterior celebração de acordo e quitação do débito. Havendo inscrição 

lícita, cabe ao devedor comprovar os requisitos para baixa do 

apontamento. Autora que não comprovou que resgatou, após a devida 

quitação de seu débito, as cártulas emitidas para pagamento do 

empréstimo, não as tendo apresentado junto ao banco sacado para a 

devida exclusão de seu nome do CCF. Inexistência de responsabilidade da 

ré pelos fatos, bem como sua desídia em tomar as providências devidas. 

Indenizatória improcedente. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP, 

Apelação 0114321-24.2009.8.26.0005. Órgão Julgador: 24ª Câmara de 

Direito Privado. Publicação: 28/05/2014, Julgamento: 22 de maio de 2014, 

Relator: Salles Vieira). INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJE. CITE-SE a parte requerida, por meio de oficial de justiça, nos 

termos do art. 246, II, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001236-21.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA RÉU: GASP - GRUPO 

ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR Vistos. CERTIFIQUE-SE o Cartório 

Distribuidor acerca da regularidade no recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, bem como se encontram vinculadas nos autos. Após, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 

de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACONIA FELIPE BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001180-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: JACONIA 

FELIPE BARBOZA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pela CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A contra JACONIA FELIPE 

BARBOSA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de participação em grupo de segmentos veículos automotor, 

aderindo ao grupo consorcial nº 4101, cotas 0573 e 0442, sendo 

contemplado com o veículo automotor marca Fiat, modelo Palio ELX, 

ano/modelo 2007, cor Prata, Renavam 00923258930, Chassi nº 

9BD17140G82948856 placa KAH8636. Sustenta o autor, em apertada 

síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das 

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das prestações de 

nº 19/62 até 24/62, relativo ao Grupo nº 4102, Cota nº 0573, no valor de 

R$ 874,20 (oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), e 

relativamente as prestações de nº 20/62 até 24/62, do Grupo nº 4102 e 

Cota nº 0442, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

10.060,30 (dez mil, sessenta reais e trinta centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi entregue no 

endereço do contrato pelo fato do requerido ter mudado de residência, 

oportunidade pela qual o autor carreou o instrumento de protesto, 

pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados às fls. 57/65 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (“vide” fls. 

70/77). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor marca Fiat, 

modelo Palio ELX, ano/modelo 2007, cor Prata, Renavam 00923258930, 

Chassi nº 9BD17140G82948856 placa KAH8636. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 
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do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: MAIRA 

REGINA DA CRUZ SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pela 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A contra MAIRA 

REGINA DA CRUZ SANTOS, sob a alegação de que celebrou com a parte 

requerida um contrato de participação em grupo de segmentos veículos 

automotor, aderindo ao grupo consorcial nº 4101, cotas 0749, 0697 e 

0445, sendo contemplado com o veículo automotor marca Fiat, modelo 

Palio Attractiv 1.0, ano/modelo 2012/2013, cor Prata, Renavam 

00470119713, Chassi nº 9BD196271D2050920e placa OAU-3553. 

Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o 

pagamento da prestação de nº 22/52 até 27/52 relativos a todas as cotas, 

o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de 

forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 13.472,37 (treze mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi entregue no 

endereço do contrato pelo fato do requerido ter mudado de residência, 

oportunidade pela qual o autor carreou o instrumento de protesto, 

pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados às fls. 58/69 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (“vide” fls. 

74/85). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor marca Fiat, 

modelo Palio Attractiv 1.0, ano/modelo 2012/2013, cor Prata, Renavam 

00470119713, Chassi nº 9BD196271D2050920e placa OAU-3553. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 
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representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 24 

de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-05.2018.8.11.0013

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:

SULAMITA SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001250-05.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SULAMITA SANTANA DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

contra SULAMITA SANTANA DA SILVA, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de participação em grupo de 

segmentos veículos automotor, aderindo ao grupo consorcial nº 2157, 

cota 387, sendo contemplado com o veículo automotor marca Citroen, 

modelo C3 Aircross GLXM, ano/modelo 2012, cor Prata, Renavam 

498181154, Chassi nº 935SUNFNYDB525525 e placa OBL6928. Sustenta 

o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 10/04/2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 19.485,91 (dezenove mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). Em arremate, asseverou 

que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou 

aos autos notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do 

contrato pelo fato do requerido ter mudado de residência, oportunidade 

pela qual o autor carreou o instrumento de protesto, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados às fls. 27/30 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (“vide” fls. 31/34). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 
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art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor marca Citroen, modelo C3 Aircross GLXM, 

ano/modelo 2012, cor Prata, Renavam 498181154, Chassi nº 

935SUNFNYDB525525 e placa OBL6928. EXPEÇA-SE mandado de busca 

e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001268-26.2018.8.11.0013

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:

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001268-26.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra 

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de financiamento, concedendo um 

crédito de R$ 13.850,00 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais), a ser 

pago em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 637,63 (seiscentos e trinta e 

sete reais e sessenta e três centavos). Afirma que o veículo adquirido é 

da marca: Fiat, modelo: SIENA EL 1.0 FLEX, ano de fabricação: 2013, Cor: 

Prata, Chassi: 8AP372110E6065504, Placa: OBS4644. Sustenta o autor, 

em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 07 de março de 2018, o que deu 

ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de forma 

atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 17.347,66 (dezessete mil, 

trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Em 

arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de 

purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi 

entregue no endereço do contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, 

oportunidade pela qual o autor carreou aos autos o instrumento de 

protesto, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à 

análise do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da 

ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE 

NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar 

a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída 

em nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados às fls. 17/18 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (“vide” fls. 

19/22). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 
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pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: marca: Fiat, modelo: SIENA EL 

1.0 FLEX, ano de fabricação: 2013, Cor: Prata, Chassi: 

8AP372110E6065504, Placa: OBS4644. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA ALVES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001233-66.2018.8.11.0013. AUTOR: 

IOHANNA ALVES ROSA RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por IOHANNA ALVES ROSA 

contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Extrai-se da inicial 

que a autora contraiu um débito com a ré, o que ocasionou a inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, afirma que 

renegociou a dívida, contudo a ré não promoveu a exclusão das 

informações negativas lançadas na base de dados do SPC. Por fim, 

requereu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada para determinar a exclusão da restrição junto ao SPC. Juntou 

aos autos os documentos elencados nas folhas retro. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Decido. A tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no 

artigo 300 do NCPC, nestes termos: “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” Por sua vez, o 

jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela 

provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. 

No caso, a probabilidade do direito alegado se encontra presente na 

medida em que restou comprovado que a ré, de fato, manteve o nome da 

autora no SPC, mesmo após ter realizado o pagamento inicial relativo ao 

parcelamento da dívida, consoante se denota do comprovante de id. 

14021760. Por outro lado, o risco perigo de dano se traduz na 

impossibilidade de concessão de crédito a ser fornecido no mercado de 

consumo à autora, uma vez que o seu nome está incluído no rol de maus 

pagadores. Logo, havendo, pois, juntada com a inicial, elementos 

suficientes para corroborar com a convicção deste juízo, entendo 

razoável emprestar verossimilhança à alegação da autora de que as 

informações negativas que permanecem inseridas nos órgãos de 

proteção ao crédito decorrem da dívida outrora contraída e que se 

encontra sendo objeto de parcelamento, o que, “a priori”, deveria inexistir. 

Com isso, os elementos comprobatórios do alegado viabilizam a retirada do 

débito inscrito pela ré em cadastros de inadimplentes, até porque se trata 

de decisão provisória, sem prejuízo de, no mérito, caso haja modificação 

no quadro fático, a tutela ser revogada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, à vista da existência da probabilidade do 

direito alegado e do perigo de dano, "ex vi" do teor do art. 300 do NCPC, 

para determinar a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao SPC para, no prazo de 5 

(cinco) dias, EXCLUIR as restrições lançadas em nome da autora, 

relativamente aos débitos objeto do parcelamento – Instrumento Particular 

de Confissão e Novação de Dívida -, até a prolação da sentença. 

INTIMEM-SE. Sem prejuízo, DEFIRO a inversão do ônus da prova, com 

supedâneo no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a parte requerida, por meio de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, "caput", do 

NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada (art. 350 do NCPC). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVEIRA MARTINS PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001287-32.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SILVEIRA MARTINS PIMENTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por 

SILVEIRA MARTINS PIMENTA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Analisando-se os 

autos, bem como os documentos que instruem a inicial, verifico que o 

processo de conhecimento tramitou perante o juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo registrado sob o nº 

579-33.2017.811.0013, de código 133117, a qual tramitou naquele juízo. 

De outro vértice, o art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê 

que "o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição." Logo, o juízo competente para o 

cumprimento da sentença é o juízo da 1ª Vara desta Comarca, uma vez 

que se trata de competência funcional, sendo, portanto, absoluta e 

inderrogável por convenção das partes (NCPC, art. 62). Sobre a matéria é 

o entendimento do E. Tribuna de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

"in verbis": "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA PELO 

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE 

CUIABÁ/MT – DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NA MESMA COMARCA DOS 

JUÍZOS EM CONFLITO – APLICAÇÃO DO ART. 575, II, CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO 

TÍTULO JUDICIAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. “A competência para 

conhecer, processar e julgar ação de execução de alimentos é do juízo 

que os fixou, nos termos do art. 575, inc. II, do CPC, salvo nos casos de 

alteração de domicílio do exequente/alimentando” (TJMT – 1ª Turma de 
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Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 131475/2013 – Rel. 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 

14/05/2015). (CC 77903/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)". Isto posto e sem mais 

delongas, com fulcro assente no art. 64, §1º, do NCPC, DECLINO a 

competência ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, via DJE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. PROMOVAM-SE as baixas junto ao Cartório Distribuidor. 

REMETAM-SE os autos ao juízo competente. Às providências. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001289-02.2018.8.11.0013. AUTOR: 

TANIA MARIA DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA Vistos. 

TANIA MARIA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE REPOSIÇÃO SALARIAL em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA, Estado de Mato Grosso. Carreou à inicial os 

documentos de folhas retro. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato 

do necessário. Decido. Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido 

que permeia a inicial se refere à condenação do requerido, cujo valor 

atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Desta 

maneira, considerando que o Município de Pontes e Lacerda é quem figura 

no polo passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, 

cujo teor dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no 

âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

Com efeito, o citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão 

versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 

Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais 

parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste 

artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Visando a 

regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de março de 

2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: Art. 1º As causas 

referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO RIBEIRO LEMOS DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR BOSSOE FLORES OAB - SP250507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001292-54.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DÉCIO RIBEIRO LEMOS DE MELO RÉU: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. DÉCIO RIBEIRO LEMOS DE MELO, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Carreou à inicial os documentos de folhas retro. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Consoante se infere da 

leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se refere, além de outras, 

à condenação do requerido ao pagamento em dinheiro, cujo valor atribuído 

à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Desta maneira, 

considerando que o Estado de Mato Grosso é quem figura no polo passivo 

da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado 

diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 529 de 705



máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 23 de julho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001179-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001179-03.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LEONEL ALVES DE ARAUJO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LEONEL 

ALVES DE ARAÚJO contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

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 de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nas fotos carreadas aos autos, bem 

como na informação de concessão do benefício na esfera administrativa, 

além da informação de cessação do mesmo ao término do prazo 

determinado (vide fl. 15). De outro vértice, o presente pronunciamento é 

não definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico DR. REINALDO PRESTES NETO, 

CRM/MT 5329, com endereço na Rua Pelotas, nº 7, Quadra 05, Bairro CPA 

I, CEP 78.055-100, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 98117-0025 / 

3641-7100 /  98444-2744,  “e-mai l ”  re iprestes@hotmai l .com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). IV - Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. 

REINALDO PRESTES NETO, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que 

o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 450 Km da sede desta Comarca, 

e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 900Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 
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conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 23 de 

julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MACHADO MARQUES (RÉU)

K. M. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000662-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: NORMA MACHADO MARQUES, 

KENIA MARQUES RODRIGUES Vistos. AGEU RODRIGUES DOS SANTOS, 

devidamente qualificada nos autos, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO (id. 13643141), alegando a ocorrência de omissões na 

decisão proferida no id. 13473105. 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 (id. 14055350). 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, estabelecida tais premissas de 

ordem jurídica, verifico a existência de omissões na decisão objurgada. Em 

relação ao pedido para não ser designada audiência de 

conciliação/mediação junto ao CEJUSC, INDEFIRO o pleito. Isto porque, a 

audiência de conciliação ou de mediação somente não será realizada nas 

hipóteses dos incisos I e II do §4º do art. 334 do NCPC, não sendo este o 

caso em tela. Quanto à falta de menção expressa do valor a ser pago a 

título de alimentos ao filho do autor, o menor K. J. M. R, em atenção ao 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deve ser 

mantido o deferimento parcial da tutela de urgência, entretanto, ressalto 

que os alimentos provisórios, quanto à pretensão revisional, ficam 

estabelecidos no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário 

mínimo vigente, mantendo-se, “in totum”, os demais termos do acordo 

realizado entre as partes. Por tais considerações, por haverem sido 

delineado o requisito estampado no inciso III do art. 1.022 do NCPC, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, como 

corolário natural, RETIFICO em sua feição parcial o conteúdo da decisão 

de id. 13473105, nos termos da fundamentação. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. 

CUMPRA-SE a parte final da decisão de id. 13473105. Pontes e Lacerda, 

26 de julho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000508-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS RODRIGUES BITENCOURT (REQUERENTE)

OSMAR CORREA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000508-77.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OSMAR CORREA BITENCOURT AUTORA: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES 

BITENCOURT CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. OSMAR CORREA BITENCOURT e MARIA DOS ANJOS 

RODRIGUES BITENCOURT, devidamente qualificados nos autos, ajuizaram 

a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL (fls. 5/7), e requerem, do 

juízo, a sua homologação. Instado a se manifestar, o Ministério Público, 

oficiando no feito na condição de fiscal da ordem jurídica, anuiu com as 

cláusulas do acordo, conforme parecer de fl. 22. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que as 

partes entabularam acordo (fls. 5/7) e requereram a sua homologação 

pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Além disso, o Ministério 

Público, em parecer de fl. 22, não se opôs às cláusulas estipuladas pelas 

partes quando da avença em questão. Do exposto, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre partes às fls. 5/7, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do NCPC. CONDENO as partes ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, na forma do art. 90, § 2º, do 

NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo 

estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da 

assistência judiciária gratuita. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Pontes e 

Lacerda, local onde foi lavrado o assento de casamento (fl. 15) que ora se 

dissolveu e, especialmente, para fazer constar que a autora voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja, “Maria dos Anjos Rodrigues”. Ao final, 

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 (a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIVALDO DE FREITAS CADIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000548-59.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JANIVALDO DE FREITAS CADIDE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado no 
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feito, em desfavor de JANIVALDO DE FREITAS CADIDE, também 

qualificado. Carreou à inicial os documentos de folhas retro. A decisão 

inaugural determinou à parte autora a emenda da inicial para o fim de ser 

comprovada a constituição em mora do devedor. Na sequência dos atos 

processuais, o autor deixou de provar a constituição em mora da parte 

requerida, limitando-se a postular pela validade da notificação enviada ao 

endereço do contrato de financiamento, porém não entregue, ou, 

subsidiariamente, pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para 

atender ao chamado judicial. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, o autor não cumpriu a ordem desde juízo, deixando de efetuar as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. De partida, 

cumpre esclarecer que a mora da parte devedora deve ser comprovada 

concomitantemente com o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por 

meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo 

devedor ou por protesto do título, não havendo que se falar em validade 

da notificação, ainda que encaminhada ao endereço contratualmente 

previsto, porém não entregue, seja ao devedor ou a terceiros que ali 

estejam. Nesse sentido, segue a ementa de julgado proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - AFRONTA 

A SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO.A devolução da notificação 

pelos Correios com a informação de que o destinatário “mudou-se” torna 

inválida a constituição em mora do devedor.Ação julgada extinta, diante da 

ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do 

CPC. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)” 

No mais, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reiterados 

julgamentos, fixou o entendimento que a ausência de demonstração da 

regular constituição em mora consubstancia-se em verdadeiro 

pressuposto processual, cuja ausência, se não for sanada no prazo do 

qual a parte dispõe para emendar a inicial, enseja a extinção do processo 

sem resolução no mérito, não havendo o que se falar em concessão de 

prazo suplementar. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA E CASSADA 

- BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO APREENDIDO – PRELIMINAR DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 do CPC REJEITADA – CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. 1. Recurso de Apelação Cível 

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de nulidade da 

sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de busca e 

apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição do 

devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017)” Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC, observando-se, 

todavia, o recolhimento efetuado e comprovado nos autos por ocasião da 

distribuição da peça de ingresso. Sem condenação em honorários, uma 

vez que sequer houve citação da ré. PUBLIQUE-SE e INTIME-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, MT, 23 de julho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173340 Nr: 6161-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor das petições retro, DETERMINO a elaboração de 

cálculo de liquidação da pena.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6005 Nr: 1956-69.1999.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Xaropá Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra 

decisão que pronunciou o acusado Joilson Xaropá Cebalho nas 

disposições do art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal (fls. 360/361).

Contrarrazões do Ministério Público apresentada às fls. 377/384.

Vieram-me conclusos a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 589, 

caput, do Código de Processo Penal.

É o breve relato. Decido.

Analisando os fundamentos da referida decisão e as razões recursais 

apresentada pelo defesa (fls. 371/376), com fundamento no artigo 589, 

caput, do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, mantenho integralmente a decisão por seus próprios 

fundamentos.

Assim, após a certificação da tempestividade do recurso interposto, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80775 Nr: 2923-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Almeida de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:20056, João Rodrigues de Souza - OAB:5876

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(spara se manifestar quant 

certidão negativa do Sr(a) Oficial de Justiça referente a testemunha 

arrolada pela defesa , bem como para apresentar memoriais finais, no 

prazo do legal nos termos da decisão de fls.244 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 65583 Nr: 1622-78.2012.811.0013

 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): Jesus Filgueira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Menezes - OAB:13322

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que foi proferida sentença condenatória, 

que transitou em julgado, mas esta foi silente quanto à destinação do bem 

aprendido por ocasião do cometimento do crime descrito no art. 33 da Lei 

nº 11.343/2006, qual seja um veículo espécie/tipo CARGA/CAMINHONETE, 

marca/modelo FORD/SR DESERTER, cor predominante AZUL, plaga 

BGK-7312, ano/modelo 1991/1992, Chassi 9BFET713XMDB59193, 

Renavam 600946746, de propriedade de JESUS FILGUEIRA BATISTA.

Assim, em conformidade com o art. 63 da Lei 11.343/06, DECLARO o 

perdimento do veículo em favor da UNIÃO e DETERMINO o envio da 

decisão ao órgão competente, a fim que seja dada a destinação devida.

Oficie-se, ainda, em resposta à SEJUDH, com cópia desta decisão.

Intimem-se o Ministério Público e à Defesa.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo, com baixa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000552-33.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL SILVA DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Converto o julgamento, que a mim vieram 

conclusos, em diligência e DETERMINO a intimação da parte promovida 

afim de que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca do ID 

13499277, vez que a parte autora não juntou os ditames do acordo 

formulado, em consonância aos princípios norteadores do devido 

processo legal. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de 

estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FALUBIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

EDMAR DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao promovente para que apresente impugnação às contestações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACELIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

 

Intimação do excepto para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010590-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida do inteiro teor da sentença a 

seguir: "Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo Reclamante, alegando que há na sentença prolatada 

omissão/obscuridade com relação a expedição parcial do alvará. Requer, 

por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja 

liberado os 30% (trinta por cento) remanescente do valor depositado. 

DECIDO. Recebo os presentes como Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/obscuros pela parte 

Reclamante, ora 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, eliminem 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. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento. Pelo Exposto, diante 

da doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes Embargos de 

Declaração, e determino seja liberado o valor remanescente do alvará, 

correspondente a 30% (trinta por cento). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. Para a antecipação total ou 

parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível 

que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O juízo de probabilidade 

não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do 

conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não 

com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do 

caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, 

não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de 

certeza do caso concreto. Partindo desse preceito entendo que não se 

fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, registro que os documentos 

acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se 
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encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no 

deferimento da presente medida. Cabe consignar ainda que se entende 

como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência 

do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos 

no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta 

caracterizado. Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá 

causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da 

tutela mediata pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a 

antecipação de tutela. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c 

inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e 

necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão 

judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à 

Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. Para a antecipação total ou 

parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível 

que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O juízo de probabilidade 

não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do 

conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não 

com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do 

caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, 

não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de 

certeza do caso concreto. Partindo desse preceito entendo que não se 

fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, registro que os documentos 

acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se 

encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no 

deferimento da presente medida. Cabe consignar ainda que se entende 

como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência 

do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos 

no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta 

caracterizado. Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá 

causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da 

tutela mediata pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a 

antecipação de tutela. Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c 

inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e 

necessária para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão 

judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à 

Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMERINDO ALMIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000842-48.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOSE 

ALMERINDO ALMIRON REQUERIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Reclamado, alegando 

que há na sentença prolatada contradição com relação entre o valor 

mencionado na fundamentação e o valor constante na parte dispositiva. 

Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que 

seja sanada a contradição suscitada. DECIDO. Recebo os presentes como 

Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados 

contraditorios pela parte Reclamada, ora 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, eliminem 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. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo merece provimento, haja vista, 

que razão assiste à Embargante no que pertine a contradição observada. 

Pelo Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo Procedente os 

presentes Embargos de Declaração, e retifico trecho da fundamentação, 

vez que menciona R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quando na realidade a 

condenação é em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com 

demais entendimentos a fins de reparação por danos morais. Por tanto, 

retifico a parte final da fundamentação nos seguintes termos: “Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda 

como expiação à Requerida”. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, a presente 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 20 de julho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-79.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000008-79.2016.8.11.0013 REQUERENTE: 

EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA D E C I S Ã O 

Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art.924, II do CPC. Intime-se o autor na pessoa de seu 

advogado por meio de DJE para que informa os dados bancarios. Após, 

Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 24 de julho de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-55.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NUNES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 8010952-55.2015.8.11.0013 REQUERENTE: 

CLEONICE NUNES DA MATA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos autos (DJE), 

para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se alvará. PRI. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000139-20.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WILTON FERREIRA ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos autos (DJE), 

para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se alvará. PRI. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L P COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRENDENE S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699/O (ADVOGADO)

ROBERTA DRESCH OAB - RS88561 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000252-71.2017.8.11.0013. REQUERENTE: L P COMERCIO DE ROUPAS 

LTDA - ME REQUERIDO: GRENDENE S A Vistos etc, Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-46.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 535 de 705



CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010821-46.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA GERALDA DOS REIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 

9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se 

encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes tenham 

habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-08.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000155-08.2016.8.11.0013. REQUERENTE: REGINALDO APARECIDO 

TEODORO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc, Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-37.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010162-37.2016.8.11.0013. REQUERENTE: VANESSA CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 
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processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010715-84.2016.8.11.0013. REQUERENTE: DIEGO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: AMEL COMUNICACOES LTDA - ME Vistos etc, Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora as partes tenham habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO INZABRALDE (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000508-14.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RODRIGO INZABRALDE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório 

na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as 

partes tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 
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espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-11.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010403-11.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FABIO ALBUQUERQUE DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010346-90.2016.8.11.0013. REQUERENTE: LEOMAR ANGELO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do art.38 

da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento virtual 

se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes tenham 

habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 
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intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010481-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MULTPEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE VICENTE SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010481-05.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: MULTPEC COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: EDILAINE 

VICENTE SILVA FREITAS Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-88.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULINO SOARES DE ANDRADE NETO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010469-88.2016.8.11.0013. REQUERENTE: TERTULINO SOARES DE 

ANDRADE NETO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o procedimento 

virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as partes 

tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se manifestar, 

permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a 

extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de prévia 

intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 
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certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISLENE GARCIA MARIANO HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000081-17.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MISLENE GARCIA MARIANO 

HERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc, Dispensado o Relatório 

na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta salientar que o 

procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 dias, embora as 

partes tenham habilitado advogado que ciente da intimação para se 

manifestar, permaneceu inerte. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). Veja-se que, de acordo com a 

supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo não 

dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos 

leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou espaço 

para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. Vale destacar, ainda, o 

fato de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer 

espécie de demanda que se submeta à competência dos Juizados 

Especiais, seja ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal 

interpretação dada à lei está em consonância com os princípios da 

simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que informam o processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei 

nº 9.099/95. No mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE 

DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, 

por alegada inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a 

sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, ... Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia 

das partes em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, com 

fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se, remetendo-se ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS REIS ANUNCIACAO (REQUERENTE)

DANIEL RAMIRO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000564-47.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CAMILA DOS REIS 

ANUNCIACAO, DANIEL RAMIRO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000867-61.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA GONCALVES 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc... Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JERONIMO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES OAB - SP356299 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 
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1000393-90.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EZEQUIEL JERONIMO NETO 

REQUERIDO: J. M. GURGEL - EIRELI Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará. PRI. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000925-64.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SISTEMA LACERDA DE 

COMUNICACAO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a devolução em dobro por 

suposta cobrança indevida com pedido liminar. Em síntese: “Em 2016 a 

Primeira Reclamada, BANCO BRADESCO S/A, vendeu ao Empresário, Sr. 

Eridison Vasni Fontoura Vieira, sócio da Reclamante, um seguro de vida 

empresarial, no qual a seguradora seria a Segunda Reclamada, 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.. No momento da elaboração do 

contrato de seguro empresarial, houve um equívoco por parte do gerente 

da Primeira Reclamada, pois o seguro foi feito em nome da Reclamante, 

quando na realidade deveria ter sido feito em nome de outra Empresa do 

Sr. Eridison. Isto porque a Reclamante é a única Empresa do Sr. Eridison 

que não possui funcionários registrados há algum tempo, ou seja, não 

havia sentido algum na referida contratação... Por um lapso de atenção, o 

Sr. Eridison Vasni Fontoura Vieira também não identificou o erro no 

contrato, razão pela qual o assinou e deixou no banco para que os 

responsáveis assinassem e o devolvessem o documento.” Denota-se que 

o representante parte autora está irresignado sobre o fato do contrato de 

seguro de vida empresarial ter sido efetuado em nome de pessoa jurídica 

(autor), que estava com as atividades encerradas, por tanto, sem ter 

funcionários. No entanto, não há nos autos que, embora tenham ocorrido 

os descontos do referido contrato, que os funcionários da outra pessoa 

jurídica necessitaram de alguma prestação de serviços que fora negado, 

ou qualquer outro prejuízo. Cumpre mencionar ainda, que conforme os 

documentos acostados, embora o autor faça menção na divergência entre 

numeros de CNPJ, para a conclusão do contrato, obviamente, necessitou 

que o representante/sócia da autora fornecesse à reclamada todos os 

dados. Assim, se houve algum equivoco, o autor teve sua parcela de 

culpa. Conforme asseverou a defesa, o autor confessa que seu 

representante não teve a devida atenção quando assinou o contrato: “Por 

um lapso de atenção, o Sr. Eridison Vasni Fontoura Vieira também não 

identificou o erro no contrato”. Por quanto, tenho que a presente é 

totalmente improcedente. Cumpre esclarecer, ainda, que a relação tratada 

nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e 

normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em sua 

contestação, arguiu que “ a parte autora que enviou oficio ao contestante, 

ocorre que o oficio enviado não explica absolutamente nada, apenas 

requer a devolução de valores que foram devidamente acertados na 

contratação, sem ao menos indicar o motivo o qual o contestante deveria 

devolver os valores. Caso o requerente quisesse rescindir o contrato de 

seguro, deveria o mesmo ter comparecido a agência e iniciado os 

procedimentos acordados no contrato efetuado entre as partes. Não foi o 

caso dos autos.” Alega ainda inexistência de dever de indenizar por 

ausência de dano a imagem ou a honra, asseverando que os danos 

morais no tocante a pessoa jurídica exigem comprovação fática, que o 

autor não foi cobrado em quantia indevida, sendo improcedente a 

restituição em dobro. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: contrato com assinatura e carimbo da 

empresa. Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, porquanto 

a analise em conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam 

para uma legitima contratação. Outrossim, é interessante ressaltarmos que 

o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e os pedidos formulados 

pelo autor, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000656-25.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OZEAS FERREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS A reclamada arguiu preliminar, porem, se as 

provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, 
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rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas 

pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). A parte reclamante é usuária dos serviços 

da parte reclamada, UC 1187623, sendo que no dia 18 de dezembro de 

2016, por volta das 09h00min, advieram duas quedas de energia e, em ato 

contínuo outra queda, contudo mais duradoura. Alega a parte reclamante 

que que entrou em contato com o setor de atendimento da parte reclamada 

noticiando o ocorrido e solicitando reparos urgentes, conforme números 

de protocolos informados. Que a requerida ENERGISA somente resolveu o 

problema após 11 horas sem a prestação do serviço. No entanto, 

verifica-se nas provas produzidas no processo, bem como em fase 

instrutória, que a localidade da unidade consumidora é uma área rural. A 

reclamada na sua contestação alega ocorreu um intervenção emergencial, 

e que o período sem o fornecimento de energia elétrica está dentro das 

determinações da ANEEL, razão pela qual não cometeu ato ilícito, não 

estando presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. A 

pretensão da parte autora é a indenização por danos morais, diante da 

interrupção de energia por 11 (onze) horas, alegando que lhe causou 

diversos prejuízos por ser produtor de leite, de onde advém o sustendo de 

sua família, que depende de bomba d’agua para puxar agua do poço. 

Porem, tais alegações são meras conjecturas, vez que não houve prova 

de quaisquer prejuízos mencionados. Ademais, o autor limitou-se a 

requerer indenização por danos morais, e pelo fatos alegados seria 

forçoso concluir que a interrupção de energia atingiu a honra e abalou a 

moral do requerente. Denota-se que a parte autora está irresignada com a 

demora de 11 (onze) horas para restabelecer o fornecimento de energia 

eletrica, e assim requer indenização por danos morais. Porem, no presente 

caso, não há que se falar em reparação de danos, constituindo apenas 

mero aborrecimento que a vida cotidiana nos reserva. Os fatos afastam a 

pretensão de indenização por dano moral. NESTE SENTIDO: RECURSO 

INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR QUATRO DIAS. 

FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ, EM RELAÇÃO À REGIÃO 

RURAL DE ARVOREZINHA NO PERÍODO DE 27/11/2016 A 01/12/2016. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. COMPROVADA 

A QUEDA DE POSTE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PERÍODO 

SUPERIOR A 48 HORAS. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. ZONA 

RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$3.000,00, REDUZIDO PARA R$ 2.000,00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007302011, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em 28/11/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007302011 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de 

Julgamento: 28/11/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2017) Conforme entendimento 

jurisprudênciaL acima, para interrupção acima de 48 horas é cabível 

indenização por danos morais. Mas a presente demanda não preenche tal 

cenário. O período em que houve a interrupção está em conformidade com 

o art. 26 – tabela 07 – da Resolução da ANEEL, que prevê período de 14 

ou até 16 horas de interrupção para áreas não urbanas, a depender da 

tensão nominal. Por tanto, o período não excedeu o que determina a 

normativa pertinente. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

OZEAS FERREIRA CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000802-66.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questão preliminar, passo à análise do 

mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c Indenização por Danos Morais promovida por MARIA 

MADALENA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A requerendo, 

em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por danos morais em 

virtude de cobrança indevida, pugna pela inversão do ônus da prova nos 

termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre as partes. A 
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empresa reclamada nega as disposições, informa que houve a 

contratação dos serviços, que o debito é regular e, consequentemente, a 

cobrança é devida; afirma que a parte autora efetuou pagamentos e 

depois deixou de pagar. Ao final pugnou pela improcedência da ação por 

defender estar ausente o dano moral. Pois bem. Em que pese as 

alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova cabal 

desta, não passando de mera conjectura defensiva através de telas 

produzidas de forma unilateral. Também não provou o “pagamento” que 

alegou ter sido efetuado pela parte promovente. Observa-se ainda, que o 

endereço para onde a fatura fora emitida é diverso ao da requerente. No 

entanto, NÃO há prova nos autos de que o nome da parte Reclamante 

teve seu nome incluso no rol de maus pagadores, impugnando apenas o 

valor cobrado. Denota-se que a parte autora está irresignada apenas com 

a cobrança que entende ser ilegítima, e assim requer indenização por 

danos morais. Porem, ausente a negativação decorrente de uma cobrança 

ilegítima, não há que se falar em reparação de danos, constituindo apenas 

mero aborrecimento que a vida cotidiana nos reserva. Os fatos afastam a 

pretensão de indenização por dano moral, mas autorizam exclusão do 

débito, vez que a reclamada não logrou êxito em provar efetiva 

contratação e utilização dos serviços por parte da autora. Não é cabível a 

repetição do indébito, vez que o autor não quitou a cobrança indevida, 

sendo pressuposto legal para a devolução em dobro. NESTE SENTIDO: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos 

morais – Ausência de provas da efetiva contratação das linhas – 

Cobrança indevida –– Dano moral não comprovado – Sem prova da 

negativação – Ausente ato ilícito – Indenização afastada. Apelação 

parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 10043028420168260005 SP 

1004302-84.2016.8.26.0005, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 29/05/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/05/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - 

Cobrança indevida - Não houve negativação do nome dos autores, nem 

qualquer mácula à honra objetiva - Ausentes requisitos para condenação 

aos danos morais - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10013025320158260606 SP 

1001302-53.2015.8.26.0606, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

08/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2017) Prestação de serviços. Telefonia. Inexistência de relação 

jurídica c.c. reparação de danos. Cobrança indevida por prestação de 

serviços não contratados. Ação julgada parcialmente procedente, 

afastados os danos morais. Apelação do autor. Insistência na ocorrência 

de danos morais. Cobrança indevida: não ocorrência. Dano moral. 

Inexistência. Falta de abalo à honra subjetiva do autor. Negativação 

realizada em nome de pessoa jurídica criada em seu nome. Inexistência de 

maiores consequências que não alcançam o patamar de dano moral. 

Repetição do indébito indevida, ausente pagamento da dívida. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-SP 10123448320158260482 SP 

1012344-83.2015.8.26.0482, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 06/10/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/10/2017) Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

MADALENA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Declaro a inexistência do debito debatido 

na presente demanda. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 18 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001006-13.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CARLOS GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível 

proposta por CARLOS GONÇALVES FERREIRA em desfavor da empresa 

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, alegando em síntese há um 

veiculo RENAULT SANDERO AUT. 1016V, PLACA OBO4676, ANO 13/14, 

PRETO em seu nome, e que o inadimplemento de imposto e taxa do veiculo 

implicaram na inscrição de seu nome da divida ativa. Aduz que a alienante 

fiduciária não compôs o polo passivo da demanda por ter dado baixa em 

seu CNPJ, como faz prova ID 11090554. Transcrevo: “Cumpre esclarecer 

que não fora incluída no polo passivo da ação o agente financiador 

descrito no extrato do Detran (CIA C.F.I. RCI DO BRASIL), no qual o carro 

estava com alienação fiduciária, tendo em vista que a mesma deu baixa eu 

seu CPNJ, pois caso contrário, certamente estaria respondendo a 

presente ação. Posto isto, estranhando o fato dos débitos do IPVA o 

Requerente foi apurar mais afundo a questão, e descobriu que fora 

financiado em seu nome um veículo da marca RENAULT/SANDERO 

AUT1016V, com placa OBO4676, Renavam:591636794, ano 2013, modelo 

2014, de cor preta, do qual tinha como antigo proprietário a Requerida”. A 

reclamada na sua peça contestatória, arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, alegando que o reclamado nada tem a ver com os fatos, pois que 

não é a alienante fiduciária, e tampouco realizou qualquer restrição em 

nome do demandante. “... a Requerida NÃO é parte legitima para figurar no 

pólo passivo da presente demanda, pois segundo consta nas provas 

colacionadas aos autos, em especial extrato do Detran, verifica-se que foi 

a instituição financeira CIA de Crédito Financiamento e Investimento RCI do 

Brasil quem promoveu registro de alienação do veículo ... somente a 

instituição financeira retro mencionada poderia apresentar o contrato de 

financiamento com suposta assinatura do autor ou falsário para 

confrontação, detalhar datas, valor do contrato, enfim, provas no gênero. 

A requerida não é parte de contrato de financiamento, portanto não tem 

obrigação de guardar, zelar pelo mesmo...” Razão assiste a parte ré. Para 

que o Juiz possa aferir a quem cabe a razão no processo, deve examinar 

questões preliminares que antecedem lógica e cronologicamente a 

questão principal: o mérito, isto é, o pedido. Estas questões preliminares 

dizem respeito ao próprio exercício do direito de ação e a existência da 

regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais). 

Os pressupostos processuais possibilitam ou impedem o exame da 

questão seguinte (mérito). O Código de Processo Civil de 2015 extinguiu, 

como categoria, as condições da ação. Portanto, o instituto foi extinto, mas 

seus requisitos permaneceram intactos. Levando-se em conta que o 

magistrado, ainda, realiza dois juízos (de admissibilidade e mérito), o atual 

CPC separou os requisitos das condições da ação alocando-os em 

pressupostos processuais (relativos ao juízo de admissibilidade da ação) 

e como questão de mérito. Verifica-se, portanto, que o interesse de agir e 

a legitimidade passaram a ser tratados como pressupostos processuais, 

nos termos do art. 17, do NCPC, de tal forma que constatando o juiz, ao 

receber a inicial, a ausência do interesse de agir ou legitimidade, indeferirá 

a petição inicial, consoante art. 330, II e III, do NCPC. JOSÉ FREDERICO 

MARQUES, em sua obra "Manual de Direito Processual Civil, vol. I, ed. 

Saraiva, ensina que: Aquele que pede a tutela jurisdicional em relação a 
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um litígio deve ser o titular da pretensão formulada ao Judiciário, e deve 

apresentá-la em face de quem é o sujeito passivo desta mesma 

pretensão. (grifei e negritei). In casu, diante dos documentos juntados, 

resta-se comprovado que o reclamado nada tem a ver com os fatos, e sim 

as partes componentes da relação jurídica, sendo, portanto, este a parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, tornando ineficaz 

a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a extinção do processo 

sem exame de mérito. E a jurisprudência vem assim decidindo: PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ILEGITIMIDADE DE PARTE - CONDIÇÕES DA AÇÃO - ART. 267, VI, CPC - - 

A legitimidade processual das partes é pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, podendo ser causa de sua extinção sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC. (STJ - AGA 322237 

- SC - 6ª T. - Rel. Min. VICENTE LEAL - DJU 28.05.2001 - p. 00225). (grifei 

e negritei). PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA - LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO 

DISTRITO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - APELOS IMPROVIDOS. 1. PARA PROPOR OU 

CONTESTAR AÇÃO É NECESSÁRIO TER INTERESSE E LEGITIMIDADE, 

SEGUNDO O ART. 3º DO CPC. NESSA ESTEIRA, TANTO A LEGITIMAÇÃO 

ATIVA COMO A PASSIVA CONSTITUEM CONDIÇÃO DE AÇÃO, CUJA 

AUSÊNCIA ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. 2. INVIÁVEL O ACATAMENTO DA PRETENDIDA DECLARAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL, 

PORQUANTO AMBOS FIGURARAM COMO PARTES INTEGRANTES DO 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 

ANULATÓRIA. 3. NAS CAUSAS EM QUE NÃO HOUVER CONDENAÇÃO 

(COMO NA AÇÃO DECLARATÓRIA) OU NAQUELAS EM QUE FOR 

VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS OBEDECE À REGRA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC, 

DEVENDO O MAGISTRADO ARBITRÁ-LOS CONSOANTE APRECIAÇÃO 

EQÜITATIVA, TOMANDO POR BASE AS PECULIARIDADES DA CAUSA E 

OS CRITÉRIOS EXPOSTOS NO § 3º DO MESMO ARTIGO, QUAIS SEJAM: O 

GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O TRABALHO 

REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU 

SERVIÇO. 4. APELAÇÕES IMPROVIDAS. TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal; Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

EX-OFÍCIO; Número do Processo: 20010110682037APC; Unidade da 

Federação: DF; Número do Acórdão: 238749; Data de Julgamento: 

24/10/2005; Órgão do Processo: 1ª Turma Cível; Relator: AQUINO 

PERPÉTUO; Data de Publicação: 14/03/2006; Página de Publicação: 96. 

(grifei e negritei). Dentre os documentos acostados pelo autor não há 

qualquer prova de ligação entre os fatos narrados e a conduta da 

reclamada, limitando a alegar que o veiculo tinha como proprietário anterior 

a ré, mas comprovou. Pelo Exposto, diante da doutrina e da jurisprudência, 

Declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 285, inc VI do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

Arquivo, dando-se as baixas necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P. R. I. C. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000642-41.2017.8.11.0013. REQUERENTE: PABLO RAFAEL SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo 

que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

relação jurídica e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida no valor de R$ 690,46 (seiscentos e noventa e quarenta e seis 

centavos), inclusão em 05/12/2014, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para infirmar seu direito apenas menciona que houve 

a negativação sem fazer a juntada de qualquer documento probante. 

Tenho que o autor na realidade OCULTOU O EXTRATO SPC/SERASA por 

livre conveniência, e ainda, agiu de má-fé. Cumpre ressaltar ainda que no 

bojo contestatório a reclamada colacionou extrato de restrições em nome 

do reclamado (ID 11497622), bem como juntou o documento integral 

emitido em 02/01/2018 (ID 11497633), de onde depreende-se que há um 

total de 08 restrições em nome do autor nos últimos 05 anos. A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, e junto contrato ao processo. Requereu 

a improcedente dos pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. 

Imperioso reconhecer a total improcedência da demanda, pois articula 

direito e não comprova os danos, não juntou o documento constando a 

negativação mencionado, que seria o pilar para eventual condenação. Pelo 

contrario, a defesa demonstra claramente que o requerente é devedor 

contumaz, assim, incabível qualquer indenização por danos imateriais. 

Incabível também é o pedido acerca da inexigibilidade do debito, pois a ré 

logrou êxito em provar seu direito ao juntar documentação pertinente 

acostada aos autos. Necessário se faz reconhecer a litigância maliciosa 

pela parte promovente, pois que não fez prova da negativação alegada 

por existir outras restrições que conduziriam a improcedência dos 

pedidos, omitindo a verdade, disfarçando outras restrições existentes mas 

que eram de seu total conhecimento, o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuída em R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerada a 

gravidade da conduta. Tais condutas devem ser reprimidas 

energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de 

ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 

Tais atos caracterizam fraude processual porque aquele que faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos art. 347 do Código Penal: “Fraude processual Art. 347 - 

Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Outrossim, 

não pode passar in albis a grave e temerária situação evidenciada de 

litigância de má-fé. Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado 

na internet, com título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in 

verbis: “nem sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em 

juízo, mas, persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para 

postergar o cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria 
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jurídica, tenta uma descabida indenização por dano moral, almejando 

ganho fácil.” Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira 

indústria de demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por 

determinados profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que 

exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. 

Afinal, essas demandas correm mercê do sacrifício de outros que são 

justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem custas.” 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, NCPC e DECLARO 

EXTINTO o processo; CONDENO ainda o requerente ao pagamento de 

multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres 

públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título 

de condenação, em favor da demandada, bem como a custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que 

é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade aos litigantes 

temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Revogo liminar eventualmente deferido. Declaro a 

existência e legitimidade do débito ora guerreado. Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO VICENTE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000138-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: AMARILDO VICENTE DE 

JESUS REQUERIDO: OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

relação jurídica e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida no valor de R$ 217,22 (duzentos e dezessete reais e vinte e dois 

centavos), inclusão em 09/06/2016, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para infirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação contestada (ID 5063967). No entanto, 

depreende-se deste documento que a CONSULTA FOI PERIÓDICA, 

compreendendo apenas o mês 06 do ano de 2016, conforme texto 

expresso na linha inferior no referido ID, precisamente às fls. 30: “Total de 

ocorrências: 1 Período de 06/2016 a 06/2016 Valor total das ocorrências: 

R$ 217,22”. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, houve utilização, e que a inadimplência da 

parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Que o autor altera a verdade dos fatos, 

demonstrando vinculo jurídico entre as partes. Requereu a improcedente 

dos pedidos. Necessário se faz reconhecer a conduta duvidosa pela 

parte promovente, pois que apresentou documentação periódica, 

obviamente por livre conveniência. Em contestação a reclamada logrou 

êxito em comprovar a legalidade da cobrança, e consequentemente, da 

restrição junto aos órgãos de proteção ao credito. Verifica-se que há linha 

fixa 653266-4644, ativada em 07/03/2016 e cancelada em 05/01/2017 ante 

a inadimplência do autor nos meses de 06/16 e 07/16, que ensejaram a 

restrição. Assim, a reclamada provou o debito, visto que a utilização de 

telas são amplamente aceitas no judiciário, visto que o mundo moderno e 

virtual vem gradativamente extinguindo contratos materiais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMARILSO VICENTE DE 

JESUS em desfavor de OI S.A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Revogo liminar eventualmente deferida. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após, 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 19 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ARAUJO BENVENUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000063-59.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUDMILA ARAUJO 

BENVENUTI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL / INCOMPETENCIA JUIZADO 

(PERICIA TECNICA) A reclamada arguiu a preliminar de inépcia da inicial 

alegando que a autora não informou as datas em que houve a interrupção 

dos serviços, contudo, tal preliminar, por verificar que no bojo da peça 

vestibular fora informado diversos numeros de protocolos e suas 

respectivas datas, dos quais a própria reclamada poderia aferir os 

períodos contestados pela autora. Por essa razão, rejeito a preliminar. 

Arguiu ainda, a preliminar de incompetência deste juízo ante a 

necessidade de perícia técnica, mas tal preliminar também não merece 

prosperar, pois o que se julga nesses autos é a legalidade ou não da 

atitude da empresa ré e tal situação não faz necessário qualquer perícia, 

assim, também rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo à análise do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 
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acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: 

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Como 

se viu nestes autos, o caso de refere a cancelamento de serviços, 

cobranças indevidas e bloqueio indevido de serviços contratados da linha 

telefônica da parte autora, alegando ainda que com tal situação, criou-se 

grande constrangimento a si de natureza moral. Da análise dos autos, 

verifica-se pelos documentos juntados que a Reclamante foi visivelmente 

prejudicada pelo bloqueio indevido realizado pela empresa ré, pois a 

mesma encontra-se com todas as suas faturas quitadas. Ademais, o 

plano adquirido pela autora conferia envio de SMS ilimitados. Quantas 

pessoas são prejudicadas diariamente por tal situação, e nada se resolve, 

e as Empresas de Telefonia continuam em dificultar a resolver tais 

demandas na seara administrativa de forma célere e ágil, desrespeitando 

o seu cliente/usuário/consumidor. Numa ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. (negritei). O Mestre e Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores 

expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: (a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. (grifei e negritei) Para que essa 

responsabilidade emerja continua o mestre, necessário se faz (...) que 

haja uma ação ou omissão da parte do agente, que a mesma seja causa 

do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um 

prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um 

desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. 

(in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade na conduta da empresa 

Reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Segundo norma expressa do CDC (art. 49) é 

direito do consumidor final a desistência do contrato até no prazo máximo 

de 07 (sete) dias a contar da assinatura do contrato ou recebimento do 

produto, portanto, a atitude do reclamante fora correta quando este 

decidiu que não queria mais contratar aquele tipo de serviço da empresa 

reclamada, isso consagra, para o consumidor, o seu direito de 

arrependimento, dentro da norma legal. Sobre o assunto: DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA-E-VENDA MERCANTIL. DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO. CABIMENTO. Exercendo a autora o direito de 

arrependimento dentro do prazo estabelecido pelo art. 49 do CDC, e, 

sendo a venda do produto feita fora do estabelecimento comercial da ré, a 

manutenção da sentença que julgou procedente a demanda se impõe. 

Apelação improvida. (TJ-RS; AC 70016413783; Nonoai; Décima Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 23/05/2007; DJRS 

30/05/2007). (grifei e negritei). CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. AQUISIÇÃO DE CELULAR PELO SISTEMA DE TELEVENDAS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO (ARTIGO 49 DO CDC). RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA 

DA OPERADORA. Dedução de defesa em relação a fato incontroverso e 

alteração da verdade dos fatos. Manutenção da condenação nas penas 

de litigância de má-fé (artigo 17, incisos I e II do CPC). Redução da verba 

estipulada para as "astreintes", nos termos do artigo 461, §6º, do CPC. 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-RS; RIn 71001144443; Caxias do Sul; Primeira 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 24/05/2007; 

DJRS 30/05/2007). (grifei e negritei). Ainda, não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da parte reclamada ter bloqueado 

indevidamente serviços da linha telefônica da parte autora, além de 

cobrar-lhe valores destes serviços contratados, pois se o serviço de SMS 

estava bloqueado não tinha como utilizar-se os contratados SMS 

ILIMITADOS, e isso, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: 63001575 - INDENIZAÇÃO. 

EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. Devem ser reparados os danos 

causados em razão de bloqueio indevido de telefone celular, mormente 

quando o mesmo é utilizado para o trabalho. A fixação dos danos morais 

deve corresponder aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, 

para não servir de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da 

outra. (TJ-RO; Rec 100.007.2006.003519-0; Colégio Recursal; Rel. Juiz 

Marcos Alberto Oldakowski; Julg. 21/03/2007). (grifei e negritei). 61286081 

- AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DANO 

MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

FALHA NO SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA SEM QUALQUER 

FUNDAMENTO. DANOS MORAIS VERIFICADOS NA ESPÉCIE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM QUANTIA MÓDICA. RECONHECIDA A 

RESCISÃO UNILATERAL NA DATA DO BLOQUEIO, O QUE IMPEDE A 

COBRANÇA PELO SERVIÇO APÓS O FATO. 1. Em sendo constatada a 

prestação de serviço deficiente pela requerida, com o bloqueio do serviço 

sem qualquer fundamentação aceitável, cabível, na espécie, a indenização 

por danos morais pleiteada. Indenização, todavia, que merece ser fixada 

em quantia módica, haja vista as circunstâncias do fato. 2. Reconhece-se 

a rescisão unilateral do contrato por parte da requerida em razão do 

bloqueio indevido do serviço, motivo pelo qual vão desconstituídos os 

débitos por serviços referentes à data posterior ao fato. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-RS; RIn 71001242007; Capão da Canoa; Primeira Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 24/05/2007; DJRS 

30/05/2007). (grifei e negritei). 61286293 - DANO MORAL. BLOQUEIO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. Mostrando-se indevido o bloqueio realizado 

pela operadora, razoável concluir no sentido da existência de danos 

morais indenizáveis, cuidando-se de profissional que utiliza o equipamento 

para manter contato com seus clientes. Valor da indenização fixado de 

acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, nos termos da 

decisão recorrida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS; RIn 71001293901; Pelotas; Segunda Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 16/05/2007; 

DJRS 30/05/2007). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Requerida, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Quanto ao pedido de reativação dos serviços da linha 

telefônica o mesmo deve ser CONFIRMADO, visto já ter sido deferido em 

tutela (ID 11580217), pois o bloqueio ocorreu de forma indevida. Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo 

Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, ao pagamento de 
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indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à 

Reclamante, 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, tambem a 

partir desta decisão. Mantenho a liminar lançada no ID 11580217 em todos 

os seus efeitos. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 19 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000066-14.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MISAEL DE SOUZA ROSA 

PESCADA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO 

/ ILEGITIMIDADE PASSIVA A reclamada arguiu a preliminar de PERDA DO 

OBJETO alegando que houve o cancelamento da venda e 

consequentemente o estorno do valor R$ 1.283,14 e, 09/02/2018, mas que 

a efetiva compensação dependeria da empresa titulo do cartão de credito. 

O autor contesta, alegando que não houve qualquer restituição e ainda 

que os descontos mensais no cartão de credito estavam ocorrendo mês a 

mês. Informou na impugnação a contestação que o produto fora entregue 

no final do mês de fevereiro/2018, porem com mais de 60 (sessenta dias 

de atraso referente a data prevista de entrega). No entanto, verifica-se 

que não houve a alegada perda do objeto uma vez que a ação não versa 

apenas sobre a restituição do valor pago pelo produto. Assim, rejeito a 

preliminar. Arguiu ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva também 

rejeito a preliminar, pois conforme também será abordado no mérito, a 

responsabilidade é da empresa que efetua a venda ou fornece o produto. 

Por tanto, sendo que a venda ocorreu diretamente pelo site da empresa ré 

rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões 

preliminares, passo à análise do mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: É 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). O Mestre e Prof. 

SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: (a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (destaquei). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. (grifei e negritei) Para que essa responsabilidade emerja 

continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou omissão 

da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado 

pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente 

tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não 

aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, diante dos 

documentos juntados, restou incontroverso a entrega do produto adquirido 

pela parte Reclamante fora do prazo estipulado, e pior muito acima do 

tempo normal de espera, configurando dessa forma o ilícito. Pois bem. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 
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final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de produtos e serviços e O Reclamante como consumidora 

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”. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é 

passível de indenização. Neste sentido: “CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA. FALTA DE ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PEDIDO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS 

ANTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIRÇO. APLICAÇÃO 

DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. O VALOR 

INDENIZATÓRIO, ALÉM DE COMPENSAR O OFENDIDO, DEVERÁ 

REPRESENTAR PUNIÇÃO AO OFENSOR, PARA DESESTIMULÁ-LO DA 

PRÁTICA LESIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJBA - Processo nº 6069-0/2003-1 - 

Relatora: Juíza Márcia Borges Faria - Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 25/04/2005). (negritei). 

“Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Má prestação de serviço. 

Venda efetuada sem a entrega do bem. Dano moral. Indenização devida. 

Recurso não provido.” (TJBA – Processo JEITA-TAM-02642/05-1 – 

Relatora: Juíza Daisy Lago Ribeiro Coelho - Terceira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais – julgado em 21/03/2007). (negritei). 

“CONSUMIDOR. BRASIL TELECOM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DEMORA NA ENTREGA DE APARELHO CELULAR. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA OS PROBLEMAS COTIDIANOS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71001228642, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Santanna, 

Julgado em 27/02/2007). (negritei). “Dano moral e material. Má prestação 

do serviço. Demora de dois meses na entrega de produto adquirido. 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJBA - 

Processo: 333/06-1 - Relatora: Juíza Maria Carlota Sampaio dos Humildes 

Oliveira - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais – julgado em 12/02/2007). (negritei). Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil dos Reclamados, deve esta ser condenada a 

indenizar o Reclamante pelos danos sofridos. Entendo que o dano moral 

está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada 

e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm 

entendendo que a conseqüência do dano encontra-se ínsita na própria 

ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, não 

deixando dúvidas de que a demora injustificada para a entrega do produto 

causou aborrecimento ao reclamante. No tocante pedido de restituição, 

tenho que este houve a perda do objeto vez que ocorreu a entrega do 

produto, ainda que tardiamente. Porem, procedentes os pedidos de 

indenização por danos imateriais. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente 

o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à Reclamante, 

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, tambem a partir desta 

decisão. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 19 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELIDA LINE SOUZA PESCADA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000081-80.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WELIDA LINE SOUZA 

PESCADA ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL / 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inicialmente o reclamado arguiu a 

preliminar de inépcia da inicial, por aduzir que a parte não provou suas 

alegações. No entanto, rejeito tal preliminar por verificar que o autor 

anexou as provas pertinentes, e em razão da inversão do ônus da prova 

nos termos do CDC, a reclamada não de desvencilhou de seu dever, vez 
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que não juntou qualquer prova contundente da suposta contratação pelo 

autor. Rejeito a preliminar. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeito. FUNDAMENTO E 

DECIDO Após análise da preliminar, passo à análise do mérito. Os pedidos 

do autor são procedentes. Considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais promovida por Welida Line Souza Pescada Rosa em 

face de Bradesco Cartões S/A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada a indenizar por danos morais em virtude de negativação 

indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a restrição em seu 

nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a 

repetição do indébito, visto que por necessitar de seu nome livre da 

restrição indevida, precisou quitar os valor inserido. A empresa reclamada 

nega as disposições, informa que houve a contratação dos serviços l que 

o debito é regular e a negativação é devida; anexou algumas faturas, das 

quais verifica-se apenas cobranças de taxas e anuidade, não havendo 

qualquer utilização do cartão de credito, e tambem não juntou qualquer 

prova da solicitação do cartão por parte da autora, ou qualquer outro meio 

probandi atestando que a autora aceitou tal prestação de serviço 

(fornecimento de cartão de credito). Ao final pugnou pela improcedência 

da ação por defender estar ausente o dano moral. Pois bem. Em que pese 

as alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova cabal 

desta, não passando de mera conjectura defensiva No entanto, há prova 

nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no 

rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 01/11/2016, e que alega 

ter total desconhecimento da suposta dívida. Alega ter pago os valores 

cobrados indevidamente, mas não juntou qualquer comprovante da 

quitação. Assim, improcedente o pedido de repetição do indébito. No 

entanto, declaro a inexigibilidade do debito, com a devida baixa da 

restrição, visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da 

contratação ou a relação jurídica entre as partes. Em se tratando do 

chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é devedor, basta 

provar esse fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para 

emergir a obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 

aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da negativação indevida. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, bem como sua 

indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - 

DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A 

prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, 

autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA 

: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. - Caso em que a instituição financeira não demonstrou a 

regularidade da cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência 

de comprovação de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas 

trazidas em nome de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser 

declarado inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do 

cliente configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis 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 da citação. Determino liminarmente a baixa da restrição sob pena 

de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 19 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOARES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT0016095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO)

WAGNER DE FIGUEIREDO LIMA JUNIOR OAB - RJ128715 (ADVOGADO)

CLAUDIO TADEU MEDEIROS E SILVA OAB - RJ086673 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Intime-se o autor para que forneça os dados bancários. 

Após, Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001010-50.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise 

do mérito. Trata-se de Reclamação Cível, objetivando indenização por 

Danos Materiais e Morais que SIMONE APARECIDA DA SILVA move em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. Alega em síntese, ser consumidora 

da reclamada, titular da linha 65 99688-2284, que devido a atraso no 

pagamento de fatura, ocorreu bloqueio da linha APÓS o pagamento da 

fatura, que mesmo tentando resolver administrativamente não teve êxito, e 

que após o pagamento já se passavam 14 (quatorze) dias e o serviço não 

foi restabelecido. Requer a inversão do ônus da prova, benefícios da 

justiça gratuita, e tutela para desbloqueio da linha, bem como indenização 

por danos morais pela má prestação dos serviços. Na audiência de 

conciliação, a parte Reclamada não compareceu apesar de devidamente 

intimada (ID 13655946), conforme termo de audiência atestado a ausência 

da ré (ID 12939829), e ainda, conforme certidão de que a parte foi 

devidamente citada (ID 14125756). Denota-se ainda, que a requerida não 

apresentou contestação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e negritei). 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento 

pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa 

jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da lei 9.099/95: 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. (destaquei e negritei). Estando devidamente 

comunicado o réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, 

inclusive para articular defesa, e assim não proceder, será declarado 

revel, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do 

autor.(grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de 

força maior ou impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na 

audiência de conciliação, deve ser imposto os efeitos da revelia. In casu, 

analisando os requerimentos da parte autora e corroborando com a 

legislação pertinente, tenho que os pedidos formulados são procedentes, 

ficando a critério do magistrado fixar o valor pertinente a reparação por 

danos imateriais. Pelos documentos acostados, a parte autora logrou êxito 

em firmar o seu direito e ainda provar o ilícito da ré, que citada não se 

manifestou e sequer compareceu em audiência. PELO EXPOSTO, com 

fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO a revelia do 

reclamado, e, em consequência, Julgo Procedente o pedido inicial, e 

CONDENO o reclamado TELEFONICA BRASIL S/A , a pagar a Reclamante, 

SIMONE APARECIDA DA SILVA, a titulo de danos morais o importe de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigidos 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. Determino o imediato restabelecimento dos serviços 

referente a linha 65996882284, de titularidade da requerente, caso ainda 

não tenha ocorrido, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao requerente. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000551-48.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LUCIA DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000549-78.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADALTO CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei 

n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MILTON GONZAGA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000673-61.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LEANDRO MILTON GONZAGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000339-27.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

COUTINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao pagamento das 

custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Em atenção as atuais determinações do 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LUIZ SANTIAGO (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000512-51.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOSIMAR LUIZ SANTIAGO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-40.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIODETH DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000752-40.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LIODETH DORNELLES DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

CONDENO o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Em atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNEI RODRIGUES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000729-94.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDNEI RODRIGUES 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000734-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MANOEL DO NASCIMENTO 

PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das 

audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele 

regularmente intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 

1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. 

CONDENO o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Em atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão 

dos Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SOARES (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)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000227-24.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GELSON SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA GRACIANO JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000228-09.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROSICLEIA GRACIANO JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Em 

atenção as atuais determinações do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais, diante de inúmeras comunicações de fraude e 

captação ilícita de clientes com objetivo de galgarem indenizações 

indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é captada através dos 

chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o Poder Judiciário como um 

todo. Assim, afim de evitar contribuição com a legitimação de possíveis 

fraudes, e principalmente, para melhorar o sistema judicial dos Juizados 

Especiais e garantir a prestação da Justiça àqueles que efetivamente 

precisam dela, depreendo maior atenção e cautela para ações 

estritamente de cunho indenizatório, e determino: DETERMINO que a 

OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos verificando eventual 

litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as medidas que entenda 

necessário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à contadoria para que 

apure o valor das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIO DA CONCEICAO 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000230-76.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSELIO DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao pagamento das 

custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Em atenção as atuais determinações do 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, diante de inúmeras 

comunicações de fraude e captação ilícita de clientes com objetivo de 

galgarem indenizações indevidas, de onde na maioria das vezes a parte é 

captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, abarrotando o 

Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de possíveis fraudes, e principalmente, para melhorar o 

sistema judicial dos Juizados Especiais e garantir a prestação da Justiça 

àqueles que efetivamente precisam dela, depreendo maior atenção e 

cautela para ações estritamente de cunho indenizatório, e determino: 

DETERMINO que a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos 

verificando eventual litigância de má-fé/captação ilicita, tomando as 

medidas que entenda necessário. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. REMETA-SE à 

contadoria para que apure o valor das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010590-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010590-19.2016.8.11.0013. REQUERENTE: OTONIEL TAVARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Reclamante, alegando que há na 

sentença prolatada omissão/obscuridade com relação a expedição parcial 

do alvará. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a 

fim de que seja liberado os 30% (trinta por cento) remanescente do valor 

depositado. DECIDO. Recebo os presentes como Embargos de Declaração 

para analisar os pontos considerados omissos/obscuros pela parte 

Reclamante, ora 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, eliminem 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. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo merece provimento. Pelo Exposto, diante 

da doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes Embargos de 

Declaração, e determino seja liberado o valor remanescente do alvará, 

correspondente a 30% (trinta por cento). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 

23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000236-83.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS CÍVEIS E FAZENDÁRIOS 

PARA JULGAR O FEITO A Lei nº 12.153/2009 determina em seu art. 1.º 

que a União, no Distrito Federal e territórios, e os Estados criarão os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, que passarão a compor o sistema 

dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal com os Juizados 

Especiais Cíveis e Juizados Especiais Criminais (art. 1.º, parágrafo único). 

Nos estreitos limites do tema da competência, a Lei nº 12.153/2009 é 

importante porque cria no âmbito dos Juizados Especiais uma competência 

absoluta, conforme expressamente previsto no art. 2.º, § 4º. Nesse 

tocante, o legislador preferiu adotar a opção já utilizada nos Juizados 

Especiais Federais, o que demonstra a tendência de se tornar absoluta a 

competência de qualquer Juizado Especial. Com isso, segundo o art. 2.º, 

caput, da Lei 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é 

competente para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 salários mínimos. Portanto, mais uma vez, como se nota, a 

competência é absoluta, apesar de fixada tomando por base o valor da 

causa. É sabido, todavia, que não é só o valor da causa, entretanto, que 

determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

porque determinadas espécies de ação, independentemente de seu valor, 

estão excluídas expressamente dos Juizados pelo art. 2.º, § 1.º, da Lei 

12.153/2009. Por outro vértice, o art. 5.º da mesma lei prevê quais sujeitos 

poderão participar do processo de competência dos Juizados Especiais: 

no polo ativo as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno 

porte e no polo passivo o Estado, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a 

eles vinculadas. Logo, sendo no caso dos autos, perfeitamente possível é 

o processamento do feito por meio do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, uma vez que a matéria se amolda à competência absoluta deste 

juízo, não incidindo as hipóteses dos incisos do §1º do art. 2º, da Lei nº 

12.153/2009, além do que as partes se enquadram nas disposições legais 

dos incisos I e II do art. 5º da aludida lei federal, não ultrapassando o valor 

da causa 60 (sessenta) salários mínimos, tenho que o feito é de 

competência deste juízo. REJEITO A PRELIMINAR. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questão preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em que MARCIA CRISTINA DE SOUZA, move em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Alega em síntese, que “A autora logrou 

aprovação, em primeiro lugar, para contratação como técnica 

administrativa (auxiliar de biblioteca) na Escola Estadual Deputado Dormevil 

Faria, Pontes e Lacerda (documento anexo). Ocorre que, ao apresentar 

sua documentação, teve o pedido de contratação negado sob o 

fundamento de que, no ano de 2017 havia usufruído licença médica”. 

Denota-se ainda, que a requerida ao apresentar defesa não alegou 

matéria de direito, limitando-se a arguir a preliminar já rejeitada. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. PELO 

EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL, e DETERMINO que o reclamado ESTADO DE MATO 

GROSSO, realize a contratação temporária da autora para o cargo de 

técnica administrativa (auxiliar de biblioteca) na Escola Estadual Deputado 

Dormevil Faria, Pontes e Lacerda. E, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte reclamante. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Andreia Gomes de Campos (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BOTELHO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000668-05.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREIA GOMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: LUCIANA BOTELHO DE BRITO VISTOS, ETC... De 

acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com 

Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as 

partes em audiência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA GASPAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000305-18.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RAISSA GASPAR 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS, ETC... De acordo com o 

art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes em 

audiência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência Julgo extinto o presente feito com Julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79780 Nr: 982-62.2018.811.0014

 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: Zileide de Oliveira Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para noj prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 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: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte embargada de todo teor do 

despacho a seguira transcrito: 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 1198-23.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher Comarca de Rondonópolis /MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Carratte de Faria - 

OAB:OAB/GO 39.737, Wiston C. Gomes Chaves - OAB:OAB/MT 

16042/E

 VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de09 de agosto de 

2018, às 14h30min, para a oitiva da vítima CREUZINETE MIRANDA FARIAS, 

conforme deprecado.

Ainda, DETERMINO seja intimado 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, além do envio de cópia da resposta à 

acusação.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIMEM-SE os advogados 

constituídos pelo réu.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78332 Nr: 304-47.2018.811.0014

 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: Edesvaldo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67720 Nr: 1046-77.2015.811.0014

 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: Portal do Imovel Assessoria Imobiliaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alexander Gamba, João Gamba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Fernandes - 

OAB:/SP-161.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivilson José Guimarães - 

OAB:6.534/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para audiência inquirição de 

testemunha que foi designada para o dia 02/08/18, às 14:horas, n ojs 

autos de carta precatória nº 0006542-97.2018.8.26.0068 no juízo da 6ª 

Vara Cível da Comarca de Barueri/SP

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27779 Nr: 283-52.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e 

Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Kubstheck da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Eduardo de Castro Nassif 

- OAB:11866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69278 Nr: 57-37.2016.811.0014

 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: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda, João Antonio 

Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Jose Roberto, Aminadalb Alves de 

Souza, Maria José Sena Alves de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para noj prazo legal, 

promover regular andamento no feito, haja vista a não localização do 

requerido exequiel

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 556 de 705



Edital

EDITAL 1-2018-CNPAR

 A Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de São José do Rio Claro – MT, no uso de suas 

atribuições legais e,

 CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI 

RAMOS RIBEIRO, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudante de nível superior, aliado a 

necessidade de auxilio na prestação jurisdicional, autorizou, em 14.5.2018, 

esta Comarca a proceder processo seletivo de recrutamento de 

estagiário;

 Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de nível superior, destinado a selecionar candidatos para 

preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva na Comarca 

de São José do Rio Claro.

 O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital nº 014/2012/GSCP, de 16.6.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT nº 8.813, em 17.6.2012.

 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente 

no setor de Protocolo do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro – 

MT, situado na Rua Santa Catarina, nº 709 – Centro, no período de 

30.7.2018 a 10.8.2018, no horário das 12h às 19h.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, a ser publicado no DJE e amplamente divulgado.

São José do Rio Claro – MT, 26 de julho de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 927-54.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelas razões expendidas, INDEFIRO o pretendido efeito 

suspensivo.Considerando que os embargantes não se opõem à 

designação de sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para designação de audiência de mediação.Cite-se a 

embargada e intimem-se as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação dos autores deverão ser realizadas na pessoa de seu 

advogado, para comparecimento na audiência designada, que será 

realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de 

Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo 

Civil e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.As partes deverão estar cientes de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor 

da União ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a 

embargada sair intimada para impugnação aos embargos, no prazo legal, 

contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo 

Civil e em caso de não apresentação da impugnação certifique-se.Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se os 

embargantes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, 

voltem para decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 25 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 305-05.2000.811.0033

 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): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIR 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Visto.

Defiro o pedido de f. 338.

Aguarde-se o prazo de 50 (cinquenta) dias, momento em que o exequente 

deverá manifestar-se nos autos e, após, voltem conclusos para 

deliberações.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 2230-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, LUIZMAR CANDIDO, JULIANA DANTAS 

ADELINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RODRIGO 

A BARROSO MATTOS - OAB:12780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 vIntimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 2230-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, LUIZMAR CANDIDO, JULIANA DANTAS 

ADELINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RODRIGO 

A BARROSO MATTOS - OAB:12780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76439 Nr: 3958-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos e sobre a Certidão de fls.42, requerendo o que 

for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 1527-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA CRISTINA 

DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ANDRE DE ALMEIDA VILELA, 

ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ DA SILVA, RUBENS DIAS, JOSE 

LUIZ DA SILVA, YUKIO HIRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que indique bens dos requeridos a serem penhorados, bem como, 

recolham a correspondente diligência do Oficial de Justiça, caso os bens 

encontrem-se nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 1977-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, LEANDRO 

GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, MARIA DE LOURDES 

CANDIDO, MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258420/SP, DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANÇA - 

OAB:278.589/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MARCOS 

HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - OAB:256543/SP, NIZIA CRISTINA 

TIEMI AOKI - OAB:214154/SP, THAYS FREITAS GOMES - 

OAB:261243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

informar se houve o cumprimento integral do acordo, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19902 Nr: 1672-20.2007.811.0033

 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 MADALENA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

MADALENA MATIAS DE LIMA, MARIA KINOR DE LIMA, CICERO MATIAS DE 

LIMA FILHO, ANTONIO MATIAS DE LIMA, BENEDITO MATIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:86.374 OAB/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que providencie a regularização de sua situação cadastral, junto a Receita 

Federal do Brasil, para que se possa realizar o cadastro do Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor, em nome da senhora Maria Madalena da 

Conceição.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12800 Nr: 404-77.2007.811.0049

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM ALVES DE SOUZA, DENISE 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALMINDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT, ROSANNE CRISTINA GOMES - 

OAB:12298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:10648/GO, Wesley Santana Tolentino - OAB:23373/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMAR RIBAS, 

para devolução dos autos nº 404-77.2007.811.0049, Protocolo 12800, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 1617-45.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACHADO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 167, o qual informa o 

cumprimento da decisão judicial implantando/ reativando/ revisando o 

benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60909 Nr: 1624-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTUDES OLIVEIRA LUCIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61935 Nr: 2206-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO BELARMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 53/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61948 Nr: 2219-60.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTEIA CAVALCANTE DE FREITAS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62452 Nr: 2496-76.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 56, o qual informa o 

cumprimento da decisão judicial implantando/ reativando/ revisando o 

benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62446 Nr: 2490-69.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 61, o qual informa o 

cumprimento da decisão judicial implantando/ reativando/ revisando o 

benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 2216-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONILSON PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado as fls. 93, o qual informa o 

cumprimento da decisão judicial implantando/ reativando/ revisando o 

benefício.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A   Nº  027/2018/DF.

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito da 

Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de férias regulamentares 

relativas ao exercício de 2017 da servidora  NAIARA RODRIGUES GOES -  

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC lotada nesta Comarca, para serem usufruídos período de 

23/07/2018 a01/08/2018.

CONSIDERANDO que a servidora NAIARA RODRIGUES GOES -  Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC lotada nesta Comarca, encontrará em gozo de compensatórias no 

período de02/08/2018 a 03/08/2018.

R  E  S  O  L  V  E :

D E S I G N A R  o  servidor  JHOSEFF FRANÇA DE MORAIS  –  Técnico 

Judiciário, Matricula 33275,  para  exercer  as funções de Gestor 

Judiciário do Centro Judiciário do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania -CEJUSC desta Comarca, pelo período 23/07/2018 

à 01/08/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Alto Garças,17 de  julho  de  2018.

    LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

     Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 1862-25.2017.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elhomar de Fátima Couto Silva, Tatiana Marcela Couto e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Glauco de Góes Guitti - OAB:9869-B-MS, Luciano 

Ribeiro da Fonseca - OAB:7677/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Tiago Bonfanti de Barros - OAB:11688-B/MS

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21.09.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças - MT, na forma 

da lei, etc.

F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão extraordinária DO MÊS DE AGOSTO, ficando, contudo, 

sujeita a modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

DATA DADOS DO PROCESSO

15/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 410-77.2017.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE
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 Réu: GEONNY SOARES RIBEIRO

 Advogado: Fernando César Passinato Amorim

 Vítima: Matheus Rodrigues Ferrari Neto

DATA DADOS DO PROCESSO

20/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 1006-61.2017.811.0035

 07:00 Horas Autor: MPE

 Réu: BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO

 EDUARDO VASCO LIMA

 WAGNER DE SOUZA SANTOS

 CARLOS ANDRÉ DE JESUS

 EDILSON FRANCISCO MUNIZ JÚNIOR

 Advogado:Jakson Ricardo Freier

 Fernando César Passinato Amorim

 Defensoria Pública de Alto Garças-MT

 MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ

 Vítima: Dener de Souza da Silva

DATA DADOS DO PROCESSO

17/08/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 2662-53.2017.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE

 Réu: ALVACI RODRIGUES MARTINS

 Advogado: Defensoria Pública de Alto Garças-MT

 Vítima: ANGELA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA

Eu, Gerson Nunes dos Santos, que o digitei.

Alto Garças - MT, 25 de julho de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz(a) Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 823-61.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perlita Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor da decisão de Ref.31, em especial, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprove que seus recursos são insuficientes para pagar às 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

sustento pessoal e familiar, apresentando a última Declaração do Imposto 

de Renda – Pessoa Física ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, OU recolha regularmente as custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38941 Nr: 823-61.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perlita Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21.09.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 1263-52.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.IV– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos 

do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante da manifestação de 

interesse na auto composição da parte requerente remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Às providências. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56728 Nr: 1265-22.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. IV– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos 

do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante da manifestação de 

interesse na auto composição da parte requerente remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Às providências. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1545 Nr: 9-06.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barbosa Queiroz Filho, Ageu Barbosa 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono dos requeridos para 

intimá-lo da designação de audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, 
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às 08:00 horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 1136-17.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO BUZETTI, Fabricia Furia 

Buzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO VITÓRIA DO 

NASCIMENTO NETO MARCHIORI - OAB:358791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e em cumprimento a solicitação em tela, 

IMPULSIONO os autos a autora para informar que o pedido de 

parcelamento das custas/taxas foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT, podendo a parte acessar diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. Consigno que foi 

deferido o parcelamento em 06 vezes, conforme decisão que chamou o 

feito à ordem, sendo que o primeiro pagamento terá vencimento em 10 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do réu para intimá-lo 

do inteiro teor da decisão de Ref.168, em especial da designação de 

sessão de julgamento parao dia 15/08/2018, às 08:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 DECISÃO.

Código: 46786

DECISÃO.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente, no uso de 

suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de GEONNY 

SOARES RIBEIRO, vulgo “Jeguinho”, devidamente qualificado nestes 

autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e 

IV (mediante outro recurso que dificultou a defesa do ofendido), porque no 

dia 18 de setembro de 2016, por volta das 19h15min, em residência 

particular situada na Avenida Coronel Cajango, Centro, nesta urbe, o 

denunciado GEONNY SOARES RIBEIRO, agindo com vontade assassina 

(animus necandi), por motivação fútil, e mediante recurso que dificultou a 

defesa do ofendido, matou a vítima Matheus Rodrigues Ferrari Neto.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o 

denunciado, por razões de somenos importância (motivo fútil), eis que 

inconformado com o destempero da vítima e tapas que levou no rosto, 

armado de arma branca, de inopino(recurso que dificultou a defesa do 

ofendido), desferiu contra a vítima Matheus Rodrigues Ferrari Neto um 

golpe do referido instrumento cortante na região torácica esquerda, 

infligindo-lhe golpe certeiro no coração da vítima, causando-lhe o ferimento 

descrito no Laudo de Necropsia de fl. 10/12-IP, que motivou sua morte. Ato 

contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local.

A denúncia fora recebida em 05/05/2017, ocasião em que se decretou a 

prisão preventiva do acusado (ref. 08).

À ref. 25 certificou-se o comparecimento do denunciado em juízo 

acompanhado de seu advogado, de forma livre, ocasião em que o 

acusado fora devidamente citado nos termos da denúncia.

À ref. 31, adveio aos autos pedido de revogação da prisão preventiva em 

favor do denunciado, tendo o MPE se manifestado pelo indeferimento à 

ref. 35, sendo mantida a segregação à ref. 39.

O denunciado apresentou resposta à acusação à ref. 46.

Designou-se audiência de instrução e julgamento à ref. 48, sendo 

realizada à ref. 95 dos autos, ocasião em que se procedeu a oitiva das 

testemunhas Valdeth Rodrigues Santos, Amélia Viana Prado, Gleice Kelly 

Alves de Arruda, Amanda Cristina Pinto Rodrigues, Marcos Aurélio de 

Almeida Lima, Renan Araújo Gouveia Martins, Simoni Fraga de Freitas 

Costa e interrogatório do acusado Geonny Soares Ribeiro.

 À ref. 106, adveio aos autos carta precatória devidamente cumprida com 

a oitiva da testemunha Cleiton de Souza Jacobina.

À ref. 108, determinou-se o encerramento da instrução processual.

À ref. 109, fora impetrado Habeas Corpus em favor do acusado.

Em alegações finais o MPE requereu pela pronúncia do réu nos exatos 

termos da denúncia (ref. 118).

À ref. 124, colacionou-se aos autos acórdão do Egrégio Tribunal de 

Justiça em que o pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do 

acusado, fora denegado por aquela Corte.

Por sua vez, a defesa em memoriais do réu em síntese, pugnou pela 

impronuncia do acusado e subsidiariamente, pelo direito de recorrer em 

liberdade (ref. 125).

Após o trâmite normal da instrução, o acusado foi pronunciado como 

incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (mediante 

outro recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de 

Alto Garças-MT (ref. 130).

As partes foram intimadas da sentença de pronúncia, sendo o 

pronunciado intimado à ref. 142 dos autos.

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público, à 

ref. 153, arrolou 05 (cinco) testemunhas para serem inquiridas em 

Plenário, quais sejam: Amanda Cristina Pinto Rodrigues, Amélia Viana 

Prado, Gleice Kelly Alves Arruda, Marcos Aurélio de Almeida Lima e Renan 

Araújo Gouveia Martins.

A defesa, por sua vez, manifestou-se à ref. 157, pugnando pela oitiva das 

testemunhas: Amélia Viana Prado, Gleice Kelly Alves Arruda, Marcos 

Aurélio de Almeida Lima, Renan Araújo Gouveia Martins, Alessandra 

Candida Ribeiro, Glaucia Raquel Stephan, Flávio Henrique de Souza, 

Amanda Cristina Pinto Rodrigues, Glebson Quirino de Souza e Marcos 

Antonio Ferreira Davi.

À ref. 159, determinou-se a intimação da defesa do acusado para que 

apresente novo rol de testemunhas limitando-se ao máximo legal de 05 

(cinco) testemunhas.

A defesa do acusado à ref. 163 apresentou novo rol de testemunhas, 

pugnando pela oitiva em plenário das seguintes testemunhas: Amélia 

Viana Prado, Gleice Kelly Alves Arruda, Renan Araújo Gouveia Martins, 

Alessandra Candida Ribeiro e

Glaucia Raquel Stephan.

Não havendo nulidades a sanar e tampouco outras diligências 

necessárias, dou o feito por preparado para julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri dessa Comarca, em sessão ordinária que designo para o 

dia 15/08/2018, às 08h30min, no plenário do Júri do Fórum desta Comarca.

 Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, das testemunhas acusação 

e de defesa, e do réu, expedindo-se cartas precatórias, se necessário, 

para que compareçam à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal 

do Júri designada nesta decisão.

Intime-se o pronunciado.

Expeçam-se os ofícios necessários à requisição de reforço policial de 

modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.

Caso necessário, isto é, em se tratando de sessão extraordinária, 

comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a data designada, nos 

termos do art. 43 do COJE.

Determino ao Sr. Gestor Judiciário que, observe todas as alterações 

inseridas pela Lei nº 11.689/2008, bem como as prescrições contidas na 

CNGC/MT.

No mais, em atenção ao Ofício n°010/2018-GAB-J.AUX. da Corregedoria 
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Geral da Justiça de Mato Grosso, em reanálise dos autos, verifico que 

remanescem íntegros todos os motivos que ensejaram a prisão do 

acusado, pelo que mantenho in totum a decisão que decretara sua prisão 

preventiva, conforme ref. 08 dos autos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a defesa do réu.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-58.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SA TRAPIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Procedo às buscas ao endereço do requerido nos órgãos 

credenciados ao TJMT, conforme extrato em anexo. Tendo em vista que a 

pesquisa restou infrutífera intime-se o requerente para que se manifeste 

requerendo o que dê direito, no prazo de 15(quinze) dias. Às 

providências. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13717 Nr: 467-41.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A - Adubos e Inseticidas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código nº 13717

 DECISÃO

Diante da manifestação de fl. 174/174, vº, determino o cancelamento do 

praceamento dos bens penhorados, haja vista que um dos bens não mais 

pertence ao executado e o outro imóvel é de difícil alienação.

Intime-se o Leiloeiro desta decisão.

Alto Taquari/MT, 25 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 714-07.2014.811.0092

 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): Osvaldo Aparecido Scutti, Euzébio Oly 

Medeiros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 DECISÃO: I – Defiro a juntada da carta de preposição e concedo o prazo 

de 5 (cinco) dias para juntada do substabelecimento. II – Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Rubens de Almeida Novaes. III – 

Indefiro o pedido de prova pericial formulado pelo réu Osvaldo as fls. 

172-173, por se tratar de prova desnecessária e protelatória, uma vez que 

a forma de utilização da área pode ser demonstrada por outros meios. Em 

relação às benfeitorias, tal questão poderá ser apreciada por meio de 

liquidação, em caso de eventual sentença de procedência da possessória 

e resguardado o direito à retenção pelas benfeitorias. IV – Saem os 

advogados da parte autora e do réu Osvaldo intimados para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem-se em face dos documentos juntados pelo 

réu Euzébio nesta audiência. V – Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 468-74.2015.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETH - Bioenergia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nahíma Müller - 

OAB:235.630/SP, RAFAEL D´ERRICO MARTINS - OAB:297401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 858-44.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Pereira Lopes, Dhionatan Thaigre 

Lampert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR os acusados 

MATHEUS PEREIRA LOPES e DHIONATAN THAIGRE LAMPERT, qualificado 

nos autos, como incurso no ilícito penal tracejado no art. 157, § 2º, inciso 

II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.VI.I (...) .VII– 

Das Determinações Finais.96. No presente caso NÃO cabe à aplicação do 

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a 

vítima não teve prejuízo.97. INTIMEM-SE os condenados, a defesa técnica 

e o MPE para conhecimento desta (art. 392 do CPP).98. Ante o disposto no 

art. 804 do Código de Processo Penal, deverá os condenados arcarem 

com as custas e despesas processuais, ficando suspenso o pagamento 

consoante o artigo 98 e seguintes do CPC/2015.99. Transitando em julgado 

a decisão condenatória, lance o nome do acusado no rol de culpados, 

EXPEÇA-SE guias de execução definitiva nos termos da CNGCJ/MT, 

OFICIE-SE aos órgãos criminais de registro como de praxe e 

COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na CNGC/MT, eis 

que operada a autoridade da coisa julgada.100. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE.Alto Taquari, 14 de novembro de 

2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40203 Nr: 28-10.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jose Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Nicolau Walker Roehring, Clarice 

Leonida Walker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:19176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 DECISÃO
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Considerando a apresentação de exceção de pré-executividade, revogo o 

despacho que determinou a expedição do mandado de penhora.

Tendo em vista que a competência para apreciação da defesa 

apresentada pela parte executada é do juízo deprecante, nos termos do 

art. 914, § 2º, do CPC, devolva-se a precatória à origem.

Alto Taquari, 26/07/2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49283 Nr: 1693-27.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49283

DECISÃO

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

 II – Diante da ausência de comprovação de rendimento do requerido, 

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios e fixo-os em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo mensal, a partir da citação.

III - Oficie-se à Empresa Auto Posto Monte Sinai – Departamento de 

Recursos Humanos, empregadora do executado, para que a mesma 

proceda ao desconto na folha de pagamento do executado Lucas de 

Oliveira Roza, o valor mensal de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo vigente, o qual deverá ser depositado na conta da genitora dos 

exequentes informado na inicial.

 IV – Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 V - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

VI - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VII - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

 VIII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 25 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 1313-04.2018.811.0092

 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: Colegiado Escolar da Escola Municipal Profª Elzinha 

Lizardo Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a falta do interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Sem custas nem honorários.Intimem-se o autor e o 

Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I. Alto Taquari/MT, 

14 de junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 27/2018 /DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 81, “b”, da Lei n.º 4.964/85 

(Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e os Art 17 e 18 

§1º, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça);

 RESOLVE:

 Art. 1º - DETERMINAR a realização de Correição Ordinária na Delegacia 

de Polícia Judiciária Civil desta Comarca;

 Art. 2º – DESIGNAR o dia 17/08/2018 (Sexta-Feira), a partir das 08h para 

Correição na Delegacia de Polícia Judiciária Civil;

 Parágrafo Único – No período em que estiver sendo realizada a Correição 

Ordinária nesta Comarca, não serão realizadas audiências.

 Art. 3º – DESIGNAR a servidora Raquel Brazil da Silva, Gestora Geral, 

para secretariar os trabalhos correicionais;

 Art. 4º - DETERMINAR aos senhores titulares e demais serventuários, que 

permaneçam em seus postos no período da Correição, para que forneçam 

os esclarecimentos necessários à realização dos serviços correicionais.

 Art. 5º – CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, o 

representante do Ministério Público, advogados, serventuários e público 

em geral, a apresentarem reclamações e sugestões quanto a eventuais 

irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a este Juízo, 

no Fórum local, em horário de expediente.

 Remeta-se cópias à E. Corregedoria Geral da Justiça, Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil desta Comarca, bem como permanecendo uma cópia 

afixada no átrio do Fórum.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Apiacás, 26 de Julho de 2018.

 TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

 Juiz Substituto

Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46913 Nr: 554-06.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO GOMES E PEREIRA LTDA ME, Osvaldo da 

Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio de Assunção Marques - ME, Marcílio 

de Assunção Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE exequente, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, tendo em vista a restrição realizada 

nos autos, para manifestar-se, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 598-06.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro, Sandra da Silva Cunha Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 
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Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 598-06.2006.811.0084.

Código: 32945.

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a suspensão do feito formulado 

pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de (30) trinta dias, 

para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Cancelo a audiência designada. Após transcorrer o prazo de suspensão, 

certifique-se.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho, INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

nos autos sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32934 Nr: 557-39.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth da Silva de Almeida, José Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 557-39.2006.811.0084.

Código: 32934.

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a suspensão do feito formulado 

pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de (30) trinta dias, 

para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Cancelo a audiência designada. Após transcorrer o prazo de suspensão, 

certifique-se.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho, INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

nos autos sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32982 Nr: 585-07.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Cunha, Natieli Rodrigues Pereira 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 585-07.2006.811.0084.

Código: 32982.

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a suspensão do feito formulado 

pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de (30) trinta dias, 

para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Cancelo a audiência designada. Após transcorrer o prazo de suspensão, 

certifique-se.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho, INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

nos autos sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 591-14.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonides Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:3624

 Processo nº: 591-14.2006.811.0084.

Código: 32939.

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a suspensão do feito formulado 

pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de (30) trinta dias, 

para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Cancelo a audiência designada. Após transcorrer o prazo de suspensão, 

certifique-se.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho, INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

nos autos sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 574-75.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Lidia da Silva, Nelson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 574-75.2006.811.0084.

Código: 32971.

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, DEFIRO a suspensão do feito formulado 

pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de (30) trinta dias, 

para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Cancelo a audiência designada. Após transcorrer o prazo de suspensão, 

certifique-se.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho, INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem 

nos autos sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 807-86.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FLAUZINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 dias 

quanto ao teor, do Ofício retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46913 Nr: 554-06.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO GOMES E PEREIRA LTDA ME, Osvaldo da 

Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio de Assunção Marques - ME, Marcílio 

de Assunção Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO que a secretaria providencie a alteração no 

patrono da parte exequente, visto o substabelecimento juntado à Ref. 47, 

posteriormente, tendo em vista a restrição realizada nos autos, intime-se a 

parte exequente para manifestar-se, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48152 Nr: 406-58.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Pontes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca da 

perícia realizada em 20.12.2017, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 2438-22.2004.811.0084

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Agropastoril Madereira e Colonizadora Sanhaço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Dias dos Santos, João Carlos Santos 

Rossa, Francisco Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:6315, Fabricio Cardoso da Silveira - OAB:21678 - PR, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5.126-A/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, haja vista o decurso 

do prazo solicitado às fls. 639.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9145 Nr: 6-71.2004.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonilte Pereira dos Santos, Luiz Carlos dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779/O, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SONILTE 

PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n. 370038 e CPF n. 

383.468.421-04, filho de José Pereira dos Santos e Maria Beatriz dos 

Santos, natural de Paulina-SP e LUIZ CARLOS DOS SANTOS, portador do 

RG n. 059.147 e CPF n. 001.138.668-10, filho de Manoel Carlos dos Santos 

e Lourdes Carreto dos Santos, natural de Ouro Verde-SP, por reconhecer, 

ex ofício – CPP, art. 61 -, em virtude de ter ocorrido a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo com fundamento no art. 107, IV, 

c/c art. 109, III, todos do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

o descrito no art. 1.387, da CNGC.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos com as baixas 

necessárias.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95836 Nr: 3571-86.2017.811.0038

 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: ACR, CICR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLMdL, RCdSL, RFdS, CPCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Rafael Rodrigues Ramos - OAB:17730/O, WAGNER 

PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da certidão do senhor meirinho juntada nos autos no dia 
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25/7/2018, ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1144-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da advogada da parte autora para comparecer nesta Secretaria 

a fim de retirar os documentos originais de seu interesse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1144-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que há sentença de mérito com trânsito em julgado, 

assim como pedido da parte para permanecer com os documentos 

originais, diante da virtualização/digitalização, razão pela qual defiro o 

pedido, mediante a substituição por cópias reprográficas a serem 

fornecidos pela parte que realizou o pedido e, por fim, adimplidas as 

custas, taxas e despesas processuais, assim como inexistindo algo a ser 

cumprido, DETERMINO que ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito 

especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em desfavor de ESMAEL ALVES RIBEIRO, 

em que requereu aquele(a), entre pedidos outros, a concessão da liminar 

de busca e apreensão do bem veículo caminhonete marca CHEVROLET, 

modelo S10 LTZFD2, ano FAB/MOD 2012/2013, cor BRANCA, placa NPO 

6163, chassi 9BG148LP0DC407617, renavam 00463549260, a qual foi 

deferida e estava pendente a busca e apreensão do veículo, uma vez que 

não localizado com o requerido.

Ocorre que há informação no sentido de que o bem móvel foi apreendido 

na Comarca de São José dos Quatros Marcos-MT e se encontrava na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil, razão pela qual DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que, nos termos na legislação especial 

- Decreto-Lei n. 911/69 -, providencie o necessário para a busca e 

apreensão nesse local, informando nos autos a sua efetivação, 

necessária para permitir a citação/intimação da parte requerida, o que 

desde já DETERMINO que seja realizada nos termos da decisão inicial e 

sem prévia conclusão.

Após, em caso de necessidade pela purga da mora, contestação ou 

decurso do prazo in albis, volte-me para decidir em prosseguimento.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18088 Nr: 1412-25.2007.811.0038

 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: Nely Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte requerente para que, no prazo 

legal, informe telefone e endereço atualizado de Nely Fonseca dos Santos, 

para fins de cientificação pessoal acerca da expedição do alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 9-75.1994.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Protazo Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:MT/ 21490-0

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3º, incluído 

pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - em que o réu PAULO PROTÁZIO 

BRAGA, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio 

qualificado, descrito no CP, art. 121, § 2º, IV, com julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 8h

INDEFIRO o pedido da defesa e DETERMINO sua intimação para que junte 

nos autos a notificação que prove a cientificação do cliente, conforme 

disposto no artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB, CPP, artigo 265 e CPC 

artigo 112.

Cumpra, com urgência.

 As providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 867-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Amanda Lacerda dos Santos, 

William de Souza Guimaraes, Geane Marinho da Silva, Richard Lopes de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:18322/0, 

ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/O, CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA - OAB:23680/O, JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - 

OAB:20018/O, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, Nilton 

Gomes da Silva - OAB:851/MT, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA 

- OAB:21822/O, Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:13674

 c. 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 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 566 de 705



CNGC, bem como em consonância com o teor certificado às fls. 438 dos 

autos, INTIMA-SE o nobre causídico apontado pelo denunciada Amanda 

Lacerda dos Santos, qual seja Dr. ALTEMAR DIAS DA GAMA, OAB/MT 

18.322-O, para, no prazo legal, apresentar defesa preliminar em favor da 

mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 972-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues, Genivaldo 

Hernandes Junior, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 [...] III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação 

e relaxamento da prisão preventiva, formulado pelo acusado GENIVALDO 

HERNANDES JUNIOR e inexistindo qualquer das hipóteses que 

caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para 21 (VINTE E UM) DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13H30MIN.IV – Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências:(a)INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.(b)EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de 

citar o acusado Luan Rodrigues Honorato de Araújo.(c)CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a defesa técnica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 383-87.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willen Sales Campos (identificou-se Lucas 

Sales Silva, vulgo Luquinhas), Daniel Leandro da Silva ( Identificou-se 

como Ozinei de Jesus dos Santos), Argemiro Inacio de Lima, Fabiano 

Rodrigues Gazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo de Sá Teixeira - 

OAB:16598, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 04 (QUATRO) DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 1780-94.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Vistos.

 Considerando pedido realizado pela defesa (fls. 120/123), REDESIGNO a 

presente para o dia 14/08/2018 às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8612 Nr: 1105-49.2003.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, 

Heliomar Corrêa Esteves - OAB:1906/MT

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que em 

consulta realizada junto ao SISCONDJ constatei que o Alvará Eletrônico de 

n° 419322-9/2018 encontra-se com “status PAGO”, conforme cópia 

colacionada em anexo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 595-50.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12434/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A

 [...] Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar deferida às fls. 28/30, 

bem como para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor do autor, 

a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC.Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 
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autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46090 Nr: 1662-50.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvino Flor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda, Município 

de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:6249/MT, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:7.348/MT, 

Marcelo Pereira De Lucena - OAB:16528

 [...] Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, as autoras não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 1669-76.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpétua Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.677,08 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 44. Este Valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 838,54 (oitocentos e trinta e oito reais 

ecinquenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

838,54 (oitocentos e trinta e oito reais ecinquenta 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 numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 946-23.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Teixeira, Juarez Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549, Gezuino Catarino da Cruz - OAB:10620-E, Rodrigo 

Batista da Silva - OAB:7697

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, em face de 

RAIMUNDO TEIXEIRA e JUAREZ TEIXEIRA, todos devidamente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na peça inicial.

Entrementes, as partes juntaram termo de acordo (fls. 139/148), pugnando 

pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da 

obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as fls. 139/148, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 15.06.2021, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 205-85.2011.811.0026

 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: Antonio José de Oliveira Neto, Rosenir Mulinário de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 [...] III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de declarar o domínio de ANTÔNIO 

JOSÉ DE OLIVEIRA NETO e ROSENIR MULINÁRIO DE OLIVEIRA, sobre as 

áreas descritas na inicial, quais sejam, os imóveis registrados nas 

matrículas de nº 7.224 e 7.225 (CRI de Arenápolis/MT). SERVIRÁ a 

presente de título para registro no Registro de Imóveis desta 

Comarca.CONDENO o(a) requerido(a) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20%, 

em consonância com o art. 85, § 3º, do CPC, cuja cobrança deverá ficar 

suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, haja vista ter sido o 

sucumbente citado por edital. Transitada esta em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.Publicada 

com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59128 Nr: 1836-54.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Andre Gustavo Pereira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 Previamente à remessa do processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus procuradores constituídos, via Dje, para, querendo, apresentar 

respectivas contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BORGES DOURADO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (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:1000305-76.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do AR 

devolvido, uma vez que, apesar de inexistente informações quando ao 

motivo da devolução, retornou sem o seu devido cumprimento.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59857 Nr: 489-28.2016.811.0088

 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: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO ROMALDO WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 Vistos.

Conquanto a inventariante tenha pugnado por nova expedição de alvará 

de levantamento (ref. 159), da quantia autorizada na ref. 153, verifico que 

essa não indicou conta para depósito do valor.

Assim, tendo em vista o teor da Resolução nº 011/2017 - Tribunal Pleno, a 

qual determina que todos os Alvarás serão eletrônicos, determino a 

intimação da inventariante, para que indique conta em sua titularidade para 

levantamento do valor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57292 Nr: 828-21.2015.811.0088

 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: CGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Deixo por ora de analisar os demais pedidos da parte autora e tendo em 

vista os requerimentos dessa para designação de audiência de 

conciliação (ref. 51 e 52), designo o dia 20 de setembro de 2018, às 16 

horas e 15 minutos para realização da solenidade.

Promova-se o cadastramento do novo procurador aos autos Dr. Wilson 

Roberto Maciel, devendo as futuras intimações ser direcionadas a ele, sob 

pena de nulidade.

Intimem-se

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57668 Nr: 1037-87.2015.811.0088

 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): MILENE GOMES HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Intimação das partes, para que indiquem as provas que desejam produzir, 

justificando a pertinência de cada uma, arrolando eventuais testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento. Anoto que 

eventual rol de testemunhas a ser apresentado deve observar o teor do 

artigo 450, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53999 Nr: 649-24.2014.811.0088

 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: ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria por idade à parte autora, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 06/02/2014 (data do 

requerimento administrativo – fls. 16).Os juros de mora devem ser 

contados nos percentuais equivalentes aos aplicados aos depósitos em 

poupança a partir da citação, conforme art. 5º da Lei 11.960/2009 c/c art. 

405 do Código Civil. Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir 

do vencimento de cada prestação mensal, nos termos da Súmula 148 do 

Superior Tribunal de Justiça, mas não deve ser aplicada a Taxa 

Referencial, que não foi abarcada pela versão atual do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF 267/2013. Condeno a 

parte requerida aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% dos 

valores apurados até a presente data, conforme art. 20, §§ 3º e 4º, do 

CPC/1973 c/c Súmula 111 do STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56703 Nr: 491-32.2015.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Deixo por ora de analisar os demais pedidos da parte autora e tendo em 

vista os requerimentos dessa para designação de audiência de 

conciliação (ref. 66 e 67), designo o dia 20 de setembro de 2018, às 16 
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horas para realização da solenidade.

Promova-se o cadastramento do novo procurador aos autos Dr. Wilson 

Roberto Maciel, devendo as futuras intimações serem direcionadas a ele, 

sob pena de nulidade.

Intimem-se

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25126 Nr: 1362-02.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUDOVINO DE BENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Defiro os pedidos fls.114 e 115 em seus termos. Após, intime-se o MPF 

para que requeira o que lhe for de direito no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71948 Nr: 1895-77.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO, AABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, como observo a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao exequente e/ou de difícil reparação, bem como o risco ao 

resultado útil do presente processo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida e DETERMINO o ARRESTO de:- 6.206 sacas de 60 Kg de milho 

em grãos, padrão comercial, GMO na plantação de milho localizada no Sítio 

Progresso, Assentamento Paloma, Brasnorte/MT e/ou CAAP – Condomínio 

Marechal Rondon e/ou qualquer outro local de armazenamento de grãos 

no qual o milho em questão esteja depositado.Defiro desde já reforço 

policial, acaso seja necessário.Determino ainda a CITAÇÃO dos 

executados, para querendo, responderem a presente ação no prazo 

legal.Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como o necessário 

(MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/PRECATÓRIA/CARTA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 517-04.2009.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN - 

Inventariante OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR, QUIRINO MENDES 

NETO, JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÊLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, Mike Artur 

Ribeiro Vianna Quinto - OAB:13.150/MT., Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CARLOS SIMÃO NIMER - OAB:104.052, Cristina 

Vetorasso Mendes - OAB:OAB/SP 333.361, DIRCEU FIDELIS DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:8564/MT, FLÁVIA COSTA - OAB:216.895/SP, 

LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS, RODRIGO CONINGHAM 

DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15.334/MT, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899

 Código: 22808

Vistos etc.

Considerando a edição das Portarias de nº. 724/2018-DGTJ – PRES e 

725/2018-DGTJ-PRES em que foi determinada a suspensão do expediente 

forense nos dias 24/05, 25/05 e 28/05/2018 e que os dias 31 /05 e 

01/06/2018 foram feriados (Portaria nº 678/2017-PRES), bem como 

levando em conta que a publicação que intimou as partes da decisão dos 

Embargos de Declaração (marco inicial do prazo) ocorreu no dia 

24/05/2018, entendo que não restam dúvidas acerca da tempestividade do 

Recurso de Apelação protocolado em 20/06/2018, prazo fatal para 

interposição do mesmo, motivo pelo qual, DETERMINO o desentranhamento 

da equivocada certidão de fls. 1892.

Diante do exposto, comprovada a tempestividade, recebo o Recurso de 

Apelação. Todavia, é atribuído ao presente recurso, somente o efeito 

devolutivo, conforme preconiza o art. 1.012, § 1º, inciso V do NCPC, in 

verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos 

imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos 

do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Ato contínuo, DETERMINO a intimação dos apelados para apresentação de 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 1.010, §1º do NCPC, o que deverá ser certificado.

Em seguida, DETERMINO o cumprimento das determinações anteriores 

pendentes.

Cumpridas as determinações anteriores, remetam-se os autos ao Egrégio 

TJMT para análise e apreciação do Recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 1030-06.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DA SILVA

 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: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos e determino a 

suspensão do processo até o retorno do agravo com o seu devido 

arquivamento provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71729 Nr: 1835-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Kowalski Fontana - 

OAB:OAB/PR 44.056, VANESSA SMAIL DE MORAES - OAB:45039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 19, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63524 Nr: 155-21.2017.811.0100

 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: LEONELCIDO LOPES HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E 
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COMÉRCIO LTDA, Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos a expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51026 Nr: 560-33.2012.811.0100

 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: JOAO VELOCINDRO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que informem as provas que pretendem 

produzir em audiência, em especial prova testemunhal, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-13.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000135-13.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: PAULINO 

GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívidas no valor de R$ 102,31 e 156,53, que 

considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré 

não apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil a 

comprovar a contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o 

contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante. Reporta à existência de um contrato para alegar vínculo com 

o consumidor, mas tais documentos não foram juntados aos autos. 

Tampouco há prova de que a contratação tenha sido porventura, de forma 

verbal, por meio dos call centers da promovida (meio também utilizado por 

ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi 

juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Assim, 

analisando os autos, constato que a negativação de seu nome deu-se de 

forma indevida, já que não comprovada a existência de contrato entre as 

partes que justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. Sustenta 

ainda a promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude 

praticada por terceiros estelionatários, argumentando por isso, que 

inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é 

inquestionável que razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da 

atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais 

eficazes para evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de 

causalidade, precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o 

que não aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido 

de que o ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à 

atividade comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos 

danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

apontados em nome do autor (R$ 102,31 e 156,53), e por consequência, a 

inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada 

proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(01/01/2016 – data da primeira inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 23 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000002-34.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MAURICIO 

MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: EDNAMAR ARANTES 

MIRANDA 52774708168 Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, 

para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da juntada ID 12040260.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-76.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000038-76.2018.8.11.0100 VALOR: 

0,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GERSON RODRIGUES SAMPAIO REQUERIDO: AGRICOLA 

ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: GERSON RODRIGUES SAMPAIO Endereço: Rua Pantanal, 795, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 14/09/2018 

às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-89.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JUNIOR CAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000160-89.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.166,65 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: PABLO JUNIOR CAMIM REQUERIDO: VIVO S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: PABLO JUNIOR CAMIM Endereço: RUA ARLINDO 

MAYOR, 327, AEROPORTO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 24/08/2018 às 12:00 hs , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000094-12.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

10.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LUCIANO JOSE RODRIGUES REQUERIDO: O. A. DA SILVA 

& CIA LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LUCIANO JOSE 

RODRIGUES Endereço: fazenda Cantagalo, s/n, zona rural, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 24/08/2018 às 12:30 hs , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 824-10.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO A. PEREIRA-ME, HELIOMAR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Processo: 824-10.2018.811.0110 Código: 42332
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Vistos.

Decisão->Determinação

Recebo os embargos, visto que tempestivos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante da juntada dos documentos 

de folhas 10/13.

Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

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.: 42374 Nr: 840-61.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME, HELIOMAR ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo: 840-61.2018.811.0110 Código: 42374

Vistos.

Decisão->Determinação

Recebo os embargos, visto que tempestivos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante da juntada dos documentos 

de folhas 12/15.

Nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42551 Nr: 927-17.2018.811.0110

 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: CPDA, STDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao 

valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para 

a mantença da menor, devendo ser repassado à genitora da requerente 

até o dia 10 (dez) de cada mês.Ressalta-se que a presente medida é 

precária e poderá ser alterada diante da mudança da situação 

fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória.DA GUARDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.POSTERGO a análise 

da liminar para depois da efetivação do ESTUDO PSICOSSOCIAL, o qual, 

desde já, determino a realização, no prazo de 15 (quinze) dias, tanto no 

núcleo familiar da requerente quanto do requerido.AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de 

SETEMBRO de 2018, às 14h30min(MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDOO requerido 

deverá ser citado, via carta precatória, acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecer na audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, de vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Campinápolis – MT, 16 de 

julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84157 Nr: 1199-77.2014.811.0101

 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): NELCI VALK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente.Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO.Executado: NELCI VALCK 

SAUER Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim 

de averiguar a existência de bens em nome da executada NELCI VALK 

SAUER CPF: (...) . 2. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 303-63.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89185 Nr: 246-45.2016.811.0101

 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): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 573 de 705



Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:OAB/MT14.034

 Vistos.

1. Tendo em vista o interesse em conciliar, designo audiência de 

conciliação para o dia22 de agosto de 2018, às 13:00 horas.

2. Intime-se a parte autora via DJE e ciência ao Ministério Público.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 339-08.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90779 Nr: 997-32.2016.811.0101

 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: AFONSO SEIGI MAKYAMA, ANA KOSHIYAMA 

MAKYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB-MT 4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 290-30.2017.811.0101

 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: Alexsandro Padilha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85200 Nr: 214-74.2015.811.0101

 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): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 Vistos.

1. Tentada a conciliação, restou inexitosa. Assim, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 1214-46.2014.811.0101

 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): ROMEU RODRIGUES, EDITE TEREZINHA 

GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: EDITE TEREZINHA GIACHINI

Vistos.

1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud apenas da ultima 

declaração de imposto de renda da parte executada EDITE TEREZINHA 

GIACHINI, CPF nº 907.929.041-68. O resultado da consulta encontra-se em 

anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud, que resultou negativa.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92214 Nr: 1850-41.2016.811.0101

 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: MARIA IZABEL FELDHAUS DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT/4.705

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas.

Declaro SANEADO o processo.

2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) a comprovação da conduta 

imputada ao Réu; b) a comprovação do nexo causal entre a eventual 

conduta e o resultado danoso; c) a existência de danos morais e materiais 

sofridos pela parte Autora.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 
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de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.

4.1. Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

Autora.

 4.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 25 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89978 Nr: 611-02.2016.811.0101

 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: Renaldo Puzinati Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747, Karoline da 

Rocha Lima - OAB:SP374.143, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19280/O

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 170-89.2014.811.0101

 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: JORGE ADÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, ante a devolução da Carta 

Precatória de fls. 68/69 sem cumprimento, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 1224-90.2014.811.0101

 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): MOACIR LAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: MOACIR LAZZERI

Vistos.

1. Defiro o pedido de consulta via sistema Infojud apenas da ultima 

declaração de imposto de renda da parte executada MOACIR LAZZERI, 

CPF nº 340.380.191-87. O resultado da consulta encontra-se em anexo.

2. Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a respeito da consulta via sistema Infojud, que resultou negativa.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 725-09.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, ante a devolução da Carta 

Precatória de fls. 55 sem cumprimento, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89313 Nr: 336-53.2016.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1230-97.2014.811.0101

 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): CELSO APARECIDO TEIXEIRA ME, EVERSON 

LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome da Executada CELSO 

APARECIDO TEIXEIRA ME = CNJP n. 14.338.555/0001-52 e do Executado 
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EVERSON LARA = CPF n. 043.708.961-42, conforme requerido na 

Referencia 28. (...) 2. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84906 Nr: 46-72.2015.811.0101

 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): CLERI APARECIDA NUNES MARQUES ME, 

CLERI APARECIDA NUNES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome da Executada CLERI APARECIDA 

NUNES MARQUES = CNJP n. 12.362.093/0001-83 e CLERI APARECIDA 

NUNES MARQUES = CPF n. 841.931.401-30, conforme requerido na 

Referencia 24. (...) 2. Int.3. Diligências necessárias.Cláudia, 21 de junho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85399 Nr: 324-73.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA KOCHHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678-n/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, entretanto deixo de consolidar o bem na posse e propriedade da 

parte autora, em virtude da purgação integral da mora, revogando assim a 

liminar anteriormente concedida (Referência 15).Procedo a baixa da 

restrição efetuado no sistema RENAJUD. Custas processuais e honorários 

advocatícios pela requerida, a qual já efetuou o pagamento. Com o trânsito 

em julgado da ação, expeça-se alvará de levantamento em favor do 

requerente do valor depositado em Juízo (Ref. 26).Após, arquivem-se com 

a cautela de estilo. P.R.I.Cláudia, 24 de julho de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 588-27.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W D MARIA E MARIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

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 Sinop/MT com a finalidade de Busca e Apreensão e Citação, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91973 Nr: 1708-37.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PASSOS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:OAB/MT 18.563/O

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref. 216, que noticia o trânsito em julgado da 

sentença de pronúncia, na forma do art. 422, do CPP, intimem-se a defesa 

e o Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

2. Após, venham conclusos para fins do art. 423, CPP.

3. Intimem-se.

 4. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46781 Nr: 798-59.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Lumar Ltda, LUIZ PERONDI, 

GELY PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ PERONDI, Cpf: 28802926972, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GELY PERONDI, 

Cpf: 52434206972, 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: 14/08/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SUPERMERCADO LUMAR LTDA, LUIZ PERONDIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 002112/06-A, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

002112/06-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/26/2006

 - Valor Total: R$35.447,50 - Valor Atualizado: R$35.447,50 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal nº 126/2006Vistos.I. Tendo em vista 

a inicial estar de acordo com os artigos 6º e seguintes da Lei n.º 6.830/80, 

recebo-a e determino a citação do(s) executado(s), para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar(em) a dívida, com juros, multa de mora e encargos 

indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, 

observando-se os dispostos nos artigos 7º e 8º da LEF e art. 53 da Lei 

8.212/91, se for o caso (hipótese em que a citação será feita através de 

oficial de justiça que, ao mesmo tempo, procederá a penhora dos bens 

indicados). Descabe a fixação de honorários advocatícios em executivo 

fiscal quando o encargo do que trata o Decreto-Lei nº 1.025/69, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 1.645/78, estiver embutido na Certidão de Dívida 

Ativa. Entretanto, tratando-se de uma execução em que nada é acrescido 

ao crédito exeqüendo, fixo, em caso de pagamento imediato, os 

honorários advocatícios em R$300,00 (Trezentos reais). No caso de 

embargos, os honorários serão fixados “secundum eventum litis”.II – Não 

sendo encontrado(s) o(s) executado(s) para ser(em) citado(s) por 

mandado, na forma dos artigos 652 e 653 do CPC, mas encontrando-se 

bens, proceda-se ao arresto de tantos bens quantos bastem a execução, 

na forma do artigo 7º, inciso III da LEF e 653 do CPC, e dê-se vista à(o) 

exeqüente. Não sendo encontrado o(s) executado(s), ou seus bens, para 

ser(em) citado(s) por mandado nas formas dos artigos 652 e 653 do CPC, 
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dê-se vista à(o) exeqüente para, no prazo de 10(dez) dias, proceder a 

indicação de novo endereço do(s) executado(s); manifestar-se sobre a 

necessidade de citação por edital; redirecionamento subjetivo do feito; 

suspensão da execução, na forma do artigo 40 da LEF, ou requerer o que 

entender por direito.III – Paga a dívida, vista à(o) exeqüente. Caso este 

concorde com o valor do pagamento, voltem-me os autos conclusos para 

sentença de extinção (artigo 794, inciso I do CPC) e, não concordando, 

expeça-se mandado de intimação para que o executado complete o 

pagamento da dívida ou ofereça elementos de sua convicção para não o 

fazer; se ocorrer a hipótese do art. 53 da Lei 8.212/91 e o pagamento 

integral se der no prazo de 02 (dois) dias, contados da citação, 

proceda-se à liberação da penhora.IV – Não havendo o pagamento da 

dívida, nomeação de bens à penhora ou apresentada qualquer outra 

garantia ao juízo, na forma do artigo 9º da LEF, ou ocorrido qualquer das 

hipóteses do artigo 151 do CTN, observa-se o disposto nos incisos II a V 

do artigo 7º, bem como proceda-se à penhora ou o arresto de 

conformidade com os artigos 10 e 11, e ainda, em atendimento ao artigo 

674 do CPC c/c artigos 184 e 188 do CTN, se for o caso (penhora no rosto 

dos autos), à avaliação de acordo com os artigos 7º, inciso V e 13 e o 

devido registro na forma do artigo 7º, inciso IV e 14, todos da LEF.V – 

Havendo nomeação de bens à penhora, vista à(o) exeqüente para 

manifestar sua aceitação, ou, em caso negativo, indicar bens do 

executado que pretende ver penhorado, na forma dos artigos 15, inciso II 

da LEF e 657 do CPC, tantos quantos bastem para garantia da execução. 

Caso a(o) exeqüente concorde com o bem oferecido como garantia, 

intime(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer(em) na secretaria da vara e assinar Termo de Penhora, sob 

pena de prosseguimento da execução, procedendo-se ao(s) registro(s) 

devido(s), na forma do art. 659 do CPC.VI – Garantida a execução e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias contados de acordo com o art. 16:1º) 

sendo apresentados embargos, suspenda-se a presente execução até o 

julgamento definitivo da lide, nos termos dos artigos 520, inciso V e 739, § 

1º do CPC;2º) não sendo apresentado embargos, manifesta-se a(o) 

exeqüente sobre a garantia da execução, nos termos do art. 18 da LEF.VII 

– Defiro a aplicação do parágrafo 2º, do artigo 172, do CPC.Cláudia, 06 de 

outubro de 2006.Virgínia Viana ArraisJuíza Substituta

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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 23 de julho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000060-34.2018.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR Promovido: REQUERIDO: 

WESLEY FRANCISCO NOVAES Vistos. 1. Readequo de ofício o valor dado 

à causa para R$ 14.640,48, eis que no âmbito do Juizado Especial não há 

incidência de honorários advocatícios. 2. Com relação ao pedido de 

penhora on line, melhor e mais prudente aguardar a realização da 

audiência de conciliação. Assim, indefiro neste momento processual. 3. 

Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 4. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem como 

para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a 

de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e 

proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 5. 

Intime-se a parte reclamante para que compareça à audiência, constando 

da intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 6. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. SERVE A PRESENTE COMO 

MANDADO/OFICIO. Diligências necessárias. Cláudia/MT, 26 de julho de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36418 Nr: 67-46.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Lourenço Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. MANTENHAM-SE os 

autos conclusos para prolação de sentença.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 2103-27.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos.

Considerando o pagamento de fls. 14, comprovando quitação antes da 

citação do executado, bem como sentença ratificando a isenção de 

custas, acolho o pedido de fls. 54 e determino o arquivamento dos autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64784 Nr: 228-80.2014.811.0105

 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: JRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio ajuizada por JOÃO ROBERTO OLIVEIRA em 

desfavor de SILVANA ROMÃO DA SILVA OLIVEIRA.

 Narra a inicial que as partes se casaram em 03 de março de 2010, sob o 
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regime da comunhão parcial de bens (fls. 04).

As partes foram intimadas via DJE para especificar provas, mas 

quedaram-se inertes (fls. 31).

É o relato do necessário.

DECIDO.

O art. 319 do CPC traz o rol dos requisitos da petição inicial, cuja não 

observância traz como consectário lógico o indeferimento da peça 

vestibular e a extinção do processo sem apreciação do mérito do pedido.

Acaso constate algum defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, o 

magistrado deve conferir prazo à parte para que sane o vício, conforme 

orientação do art. 321, caput, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se uma série de vícios que não 

só dificultam, como impossibilitam, o regular andamento d processo.

Na inicial, a parte autora requer divórcio, todavia não se atentou para 

juntar a certidão de casamento, a fim de comprovar o enlace.

Ademais, pede na exordial a concessão de guarda, todavia tanto 

requerente como requerida alegam não terem filhos.

A fim de especificar provas e sanar os vícios existentes, este juízo 

solicitou a intimação das partes todavia não houve qualquer manifestação.

Nesta senda, a medida que se impõe ao caso em voga é o indeferimento 

da petição inicial e a consequente extinção do feito.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 

321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, sem resolução de 

mérito, JULGO EXTINTO o processo.

CONDENO a parteautora ao pagamento das custas processuais, as quais 

suspendo com espeque no art. 98, §3º, CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas devidas.

P. R. I. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42187 Nr: 1229-08.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rodrigues Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos;

CUMPRA-SE decisão de fls. 56.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39609 Nr: 1051-93.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Editora Novo Saber Ltda, Ciclathek Materiais Didáticos e 

Tecnológicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo. Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68677 Nr: 1325-81.2015.811.0105

 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista a cota ministerial retro, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifeste no prazo de cinco dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30555 Nr: 1086-92.2006.811.0105

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Nunes, José Luiz de Paulo, VALDINEI DA 

SILVA MORAES, ANDERSON GARCIA MAIA, João Batista Pereira, CAMILO 

POLTRONIERI, Hélio Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Vanessa Figueiredo, Elpido da Silva 

Meira, Ebaneis da Silva Mello, Darci José Mallmann, José Silvestre dos 

Santos Filho, Natanael da Rocha, EDNA PEREIRA SANTANA, MARTA 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88630 Nr: 2051-50.2018.811.0105

 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 VIANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIDES NEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE entre as partes em epígrafe. Em audiência de 

justificação foram colhidos o depoimento pessoal de ambas as partes e a 

declaração de uma testemunha. Os procuradores das partes fizeram 

sustentação oral nesta solenidade. Reza o art. 560 do CPC que o 

possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado no caso de esbulho. Para tanto, na forma do art. 561 do CPC, 

o autor deve provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho pelo réu; 

III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração. Pois bem. Compulsando detidamente os autos se verifica 

que a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos 

supra-assinalados. Como bem ponderado nesta solenidade pela parte 

requerida, durante o depoimento pessoal do requerente este afirmou que 

não pediu para sua filha, ora requerida, desocupar o imóvel. Calha 

mencionar que um irmão da requerida, o Sr. Ladir, encontra-se preso em 

razão do descumprimento de medida protetiva deferida em favor da 

requerida, cujo contexto da violência abarca suposta ameaça, a qual teria 

sido perpetrada com o apoio de policiais civis. Destarte, não havendo 

comprovação do esbulho da posse, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é a medida de rigor. Ante todo o exposto, por não comprovar os 

requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração 

de posse formulado pela parte autora. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia – 

art. 564, caput, do CPC. PRESCINDE da intimação do Ministério Público e da 

Defensoria Pública. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88041 Nr: 1661-80.2018.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA ROCHA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE TAL , CLERIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

POSSESSÓRIA entre as partes em epígrafe. Nesta solenidade a parte 

autora pugnou pela extinção da ação em razão da perda superveniente do 

interesse processual, eis que os réus desocuparam voluntariamente o 

imóvel. É o relato do necessário. DECIDO. De proêmio, calha mencionar 

que na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, o juiz deve extinguir o 

processo quando verificar ausência de interesse processual. Por meio 

deste a parte requereu que fosse reintegrada na posse de imóvel, todavia, 

tal finalidade foi alcançada quando os réus desocuparam voluntariamente 

o bem, razão por que houve a perda superveniente do interesse 

processual. Por todo o exposto, diante da perda superveniente do 

interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolver o mérito. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 

98, § 2º, do CPC. Descabe condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo e 

ARQUIVE-SE, procedendo-se com as baixas e anotações de praxe. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65564 Nr: 940-70.2014.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR BATISTA TEXEIRA, Maria de Lurdes Tavares 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nuvia Tavares Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83636 Nr: 4363-33.2017.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição entre as partes em epígrafe. Aportou aos autos que o curador e 

a curatelada são domiciliados no Distrito de Nova União, Comarca de 

Cotriguaçu, Linha V5, Km 32, Sítio Monte Sinai, perto da Igreja Assembleia. 

Nesta solenidade, ambas as partes pugnaram pela remessa dos autos à 

Comarca de Cotriguaçu, sob o argumento de melhor atender ao interesse 

da parte curatelada e facilitar o acesso à Justiça. O parquet opinou 

favoravelmente ao pedido. É o sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 

43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, regra segundo a qual a 

competência, uma vez fixada, não será mais alterada independentemente 

de alteração por causa superveniente do estado de fato ou de direito. 

Trata-se de norma jurídica cujo escopo é conferir estabilidade ao 

processo. Com efeito, nas ações que envolverem interesses de incapaz, 

como o caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo autor excepciona a regra da perpetuatis jurisdictionis, 

haja vista ser a solução que melhor satisfaz o direito ao pleno acesso à 

justiça. Cumpre relatar que a curatelada é adolescente, portanto, também 

abrangida pela regra do melhor interesse da criança/adolescente. Ante o 

exposto, DECLINO da competência para o Juízo do domicílio das partes. 

REMETAM-SE os autos para o Juízo de Cotriguaçu-MT. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado dativo, Dr. Cezar Henrique 

Silveira Barbosa. Deixo de determinar a expedição de certidão de 

honorários em favor do advogado dativo Adriano José da Silva, eis que 

declarou neste ato que pretende continuar patrocinando os interesses do 

curador. Proceda-se com as baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90158 Nr: 2923-65.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA FERREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I - É de conhecimento 

deste Juízo que a carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Colniza-MT 

não reúne condições para a manutenção da custodiada no local (ex.: 

reduzido número de servidores para fazer a segurança do local etc.), 

razão por que determino a transferência da Sra. Sandra Ferreira Guedes 

para um estabelecimento prisional adequado, unidade em que deverá 

aguardar o recambiamento para a Comarca de Vilhena. II - REMETA-SE 

cópia deste termo de audiência para o Juízo prolator da decisão que 

decretou a prisão da custodiada, de modo que possa analisar os 

requerimentos deduzidos pela defesa; III – No mais, cumpra-se decisão de 

Ref. 04. IV – CUMPRA-SE expedindo o necessário; V – ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61532 Nr: 601-82.2012.811.0105

 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 Carvalho Galhano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos à Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro 

Social para que se manifeste quanto o petitório de fls. 78.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66029 Nr: 1361-60.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCG, CCG, KRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

DETERMINO à parte requerida que no prazo de 05 dias junte aos autos 

cópia da carteira de trabalho e dos últimos 12 holerites ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo.

No mais, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 05 de dezembro de 2018, às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62375 Nr: 1445-32.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental e pericial já constantes dos 

autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 1283-47.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Nunes, José Luiz de Paulo, VALDINEI DA 

SILVA MORAES, ANDERSON GARCIA MAIA, CAMILO POLTRONIERI, Hélio 

Mendes de Souza, João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Vanessa Figueiredo, Elpido da Silva 

Meira, Ebaneis da Silva Mello, Darci José Mallmann, José Silvestre dos 

Santos Filho, Natanael da Rocha, EDNA PEREIRA SANTANA, MARTA 

AMORIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 133-55.2011.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Guarda em que figuram como partes as em epígrafe.

Aportou aos autos que a parte requerente atualmente está domiciliada na 

Rua Triunfo n. 4621, município: Ariquemes/RO.

A Defensoria Pública pugnou pela remessa dos autos à comarca em que 

atualmente está domiciliada a parte autora.

Instado a se manifestar, o parquet concordou com o pedido formulado.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, regra 

segundo a qual a competência, uma vez fixada, não será mais alterada 

independentemente de alteração por causa superveniente do estado de 

fato ou de direito.

Trata-se de norma jurídica cujo escopo é conferir estabilidade ao 

processo.

Cumpre salientar que segundo a jurisprudência “nos processos que 

envolvem interesses de menores, as medidas devem ser tomadas no 

interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer questões 

(STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy Andrighi)”.

Destarte, nas ações que envolverem interesses de criança/adolescente, 

como o caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo autor excepciona a regra da perpetuatis jurisdictionis, 

haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso à justiça.

Ante o exposto, DECLINO da competência para o Juízo do domicílio da 

parte requerente, a qual detém a guarda da menor.

REMETAM-SE os autos para o Juízo de Ariquemes/RO.

PROCEDA-SE com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 1725-66.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Aparecido Oliveira Ramos, Jackson 

Jorge da Silva, Magno Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11706/MT

 Processo n.º 1725-66.2013.8.11.0105 – Código: 64320Vistos; (...) 

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.Sendo assim, 

DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 22 de janeiro 

de 2019, às 15h00min, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em 

que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.Buscando 

atender o princípio processual da razoável duração do processo, 

DETERMINO o desmembramento do feito em relação ao acusado Magno 

Rodrigues da Silva, haja vista que ainda não foi citado pessoalmente para 

apresentar defesa nos autos, o que faço com fulcro no artigo 80 do 

Código de Processo Penal.PROCEDA-SE às necessárias anotações junto 

ao distribuidor.Tendo em vista que este Juízo logrou êxito em encontrar o 

endereço atualizado do acusado Magno Rodrigues da Silva, após a 

formação dos autos em relação a ele, EXPEÇA-SE Carta Precatória à 

Comarca de Juína-MT com o fito de proceder com sua citação, 

consignando que poderá ser localizado no endereço informado no 

documento a seguir.Tendo em vista que a prisão preventiva do acusado 

Tiago Aparecido Oliveira Ramos foi revogada na decisão proferida às fls. 

121/122, DETERMINO que a Serventia do Juízo proceda com a 

regularização processual junto ao Sistema Apolo, e, por consectário lógico 

resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

às fls. 161/168.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 26 de julho de 

2018.RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66454 Nr: 1710-63.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGM, VGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA MARTIN, Cpf: 01740922107, Rg: 

000771295, Filiação: Domingo Martin e Judith Maria de Jesus Martin, data 

de nascimento: 11/12/1978, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, 

solteiro(a), doméstica / garçonete, Telefone 8118-8943. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de guarda com regularização de visitas, do filho 

do casal, V. G. M., nascido em 06/06/2006.

Despacho/Decisão: Vistos etc.INDEFIRO pedido ministerial, uma vez que o 

endereço já foi diligenciado.No mais, DETERMINO a citação da parte 

requerida por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo do edital (20 dias – art. 257, III, do CPC), 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para impulsionar ao 

feito.INTIME-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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 24 de julho de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42271 Nr: 1276-79.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA DOS SANTOS, Cpf: 

74845616149, Rg: 1211322-0, Filiação: João Manoel dos Santos e Maria 

José Mazoti dos Santos, data de nascimento: 26/09/1981, brasileiro(a), 

natural de Mirassol do Oeste-MT, solteiro(a), desempregada / do lar, 

Telefone (66) 8136-9373. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Consta dos autos do inquérito policial incluso, que no 

ano de 2011, na Rua Integração Nacional, (antiga Rua dos Sonhos, s/n., 

"casa de Madeira, sem cerca, sem pintura, com várias árvores na frente", 

Bairro Bela Vista, nesta Cidade de Colniza, indiciada FABIANA DOS 

SANTOS, com abuso de confiança e ânimo de assenhoramento definitivo, 

subtraiu o cartão do Banco Bradesco, de propriedade da vítima SÉRGIO 

APOLINÁRIO DA SILVA, descrito no auto de apreensão de fls. 09. (...)" - 

Imputação: art. 155, § 2º, II, do Código Penal.

Despacho: Vistos.Ante o teor da certidão de fls. 54, na toada da cota 

ministerial de fls. 55, DETERMINO que se proceda a citação do acusado 

por edital, conforme previsão contida no artigo 361, caput, do 

CPP.Transcorrido o prazo do edital (15 dias – art. 361 do CPP), 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.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, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 24 de julho de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 24772 Nr: 688-19.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono o feito para intimar a defesa para que se manifeste quanto à 

desistência da oitiva da testemunha LUCIANA REGINA SILVA ALVES, 

conforme determinado à f. 494.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89497 Nr: 2500-08.2018.811.0105

 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: FFG, CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Tendo em vista que o caso versa sobre interesse de incapaz, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste em relação ao 

acordo entabulado entre as partes.

Após, DÊ-SE vista dos autos às Fazendas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 24772 Nr: 688-19.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.;

Tendo em que vista que ao término da instrução processual pende apenas 

da oitiva da seguintes testemunhas, DETERMINO a seguinte providência:

 EXPEÇA-SE carta precatória para às Comarcas de Cuiabá/MT e 

Ji-Paraná/RO, com fito de proceder a inquirição das testemunhas MÁRCIO 

XAVIER DA COSTA (fls. 473) e OZIEL PEREIRA DE SOUZA(fls. 485), 

respectivamente.

No que tange ao pedido de inquirição da testemunha Ademar José Zanini, 

INDEFIRO, uma vez que a testemunha já foi ouvida às fls. 259.

INTIME-SE a defesa para que se manifeste quanto à desistência da oitiva 

da testemunha LUCIANA REGINA SILVA ALVES.

Após o retorno das missivas devidamente cumpridas, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público e à defesa, para no prazo sucessivo de 05 

dias apresentarem alegações finais.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com a máxima urgência, mormente 

o presente feito estar inserido na Meta 2 do CNJ, cujo o objetivo é ser 

julgado até o dia 31 de dezembro de 2018.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85841 Nr: 247-47.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRS, KRO, DPdC, KRO, ACRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao acordo entabulado pelas partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 4344-27.2017.811.0105

 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: CdCR, MCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB, RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Colniza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, POLIANA POLTRONIERI - OAB:24.475/MT

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do acordo entabulado pelas partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65835 Nr: 1184-96.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGSN, DSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSINAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça à f. 27 e do ofício de f. 30, bem como para 

que compareça a esta Secretaria a fim de retirar o termo de guarda, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.232 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63336 Nr: 738-30.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, verifica-se às fls. 161/166, que fora juntada carta precatória 

tendo como origem a comarca de Aripuanã. Em virtude de o código do 

processo naquela comarca ser igual ao deste processo em Colniza, 

presume-se que tal fato tenha provocado o equívoco quanto a sua 

juntada, motivo pelo qual determino o seu desentranhamento.

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.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70156 Nr: 1563-84.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOSQUE DO OESTE LTDA - ME, 

ADENILSON ANTONIO INACIO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 

MANOEL FERREIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845/MT, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964

 Antes de analisar a possibilidade de se aceitar ou não a objeção de 

"pré-executividade", cabe apontar que a referida petição veicula pedido de 

Pessoa Jurídica, mas a procuração juntada se liga a um dos requeridos 

pessoa física. Embora possa ser sócio e/ou responsável, a procuração 

deve se dar em nome da PJ, com juntada de documento alusivo à situação 

de representante.

 Por isso:

1.INTIMAR o objetante, isso para adequar a procuração. Prazo de 10 dias;

2.PROVIDENCIAR a citação dos requeridos, já que apenas houve a 

tentativa quanto à Pessoa Jurídica, por AR e, se necessário for, por 

Precatória;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 832-20.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA REGINA DAROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA DA SILVA PAIXAO, MANOEL 

ALVES DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67156 Nr: 1199-49.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOSQUE DO OESTE LTDA - Epp, 

ADENILSON ANTONIO INACIO, ANTONIO CARLOS BATISTA, LUZENI 

VIEIRA LEITE, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, MANOEL FERREIRA 

BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845/MT, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964

 Antes de analisar a possibilidade de se aceitar ou não a objeção de 
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"pré-executividade", cabe apontar que a referida petição veicula pedido de 

Pessoa Jurídica, mas a procuração juntada se liga a um dos requeridos 

pessoa física. Embora possa ser sócio e/ou responsável, a procuração 

deve se dar em nome da PJ, com juntada de documento alusivo à situação 

de representante.

 Por isso:

1.INTIMAR o objetante, isso para adequar a procuração. Prazo de 10 dias;

2.PROVIDENCIAR a citação dos requeridos, conforme despacho anterior;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 2462-82.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENILTO BORGES DE OLIVEIRA, FABIO LUCAS 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ALACANTARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 18, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 956-52.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79914 Nr: 934-42.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA - AJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI ENIO REGAUER, EUNICE REGAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do sr. Oficial de Justiça, nos 

termos da certidão de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 546-91.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI MARIA BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31399 Nr: 973-88.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ACDJM, RLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO ALMEIDA MENDES, Filiação: 

Francisco Pereira Mendes e Maria Almeida da Silva, brasileiro(a), natural 

de Tabocas Brejo Velho-BA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NOS TERMOS DA 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, a fim de CONDENAR o requerido ao 

pagamento definitivo do valor correspondente a 1/3 do salário mínimo 

vigente, a título de alimentos, cujo pagamento deverá ser efetuado até todo 

dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta 

sentença.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida 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 DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeada 

como curadora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT – 21.383) o valor de 04 

URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os 

atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar a parte-autora 

pessoalmente e a parte-requerida por edital.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de julho 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, 25 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 409-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 409-66.2015.811.0034

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Estadual

RÉU(S): Jhonathan Silva Dantas

INTIMANDO: Indiciado(a): Jhonathan Silva Dantas Filiação: Jose Quiterio da 

Silva e Angela Maria Dantas, data de nascimento: 03/06/1989, 

brasileiro(a), natural de Maceio-AL, convivente, Endereço: Rua Ari Leite de 

Campos, Bairro: Distrito de Entre Rios, Cidade: Dom Aquino-MT
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), devendo 

informar o seu endereço, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual, por seu Promotor de 

Justiça, ofereceu denúncia contra o denunciado acima qualificado, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 155,caput, do Código Penal. A 

denúncia foi recebida em 28/11/2016 em todos os seus termos.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, Trata-se de ação penal em que 

JHONATHAN SILVA DANTAS foi denunciado como incurso nas penas do 

artigo 155, caput, do Código Penal. Ante o teor da certidão à ref. 11, 

entendo que esgotados os meios de localização do réu para citação, pelo 

que defiro o pedido de citação por edital formulado pelo Ministério Público. 

Cite-se por edital o acusado, devendo este informar o seu endereço, para 

responder a acusação no prazo legal, observando-se o que dispõe o art. 

365 do CPP. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino - MT, 23 de julho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Prov. 54/2007 CGJ-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 1412-51.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MORAES BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, (busca e apreensão e 

citação) da parte e que as guias serão retiradas diretamente do site do 

TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31861 Nr: 584-31.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenildo Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556/MT

 Intimação do advogado constituido do réu, Dr. VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JÚNIOR - OAB/MT 9556, da parte final da r. sentença de ref. 228, 

a seguir transcrita: À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na ação penal pública 

incondicionada e ABSOLVO o réu ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA, 

quanto à contravenção penal tipificada no artigo 62 do Decreto Lei 

3.688/41, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Assim, 

considerando que foi reconhecido apenas o delito tipificado no artigo 331 

do Código Penal, o qual possui pena máxima não superior a 02 (dois) 

anos, deve a presente ação tramitar no Juizado Especial, nos termos do 

artigo 61 da Lei 9.099/95, logo, DECLARO a incompetência da Vara Única 

da Comarca de Dom Aquino. (...)Por corolário, DETERMINO a remessa da 

presente ação penal ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as 

baixas pertinentes.(...)Dom Aquino-MT, 26 de abril de 2016. Luciana Braga 

Simão Tomazetti - Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 76-46.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDÉCIO TARSÍS REZENDE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Intimação do advogado do réu, Dr. RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B, da parte final da r. sentença de ref. 72, a seguir transcrita: 

À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e condeno o réu VALDÉCIO TARSIS REZENDE 

FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática 

dos delitos tipificados no Artigo 296, §1º, inciso I do Código Penal e artigo 

7º, inciso II da Lei 8.137/1990. (...)Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES em 02 (DOIS) ANOS E 

06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.(...)Estabeleço o 

REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade 

do acusado, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c” 

do Código Penal. (...)Dom Aquino-MT, 15 de março de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva - Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37512 Nr: 344-71.2015.811.0034

 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: Matheus F. S. Oliveira Abreu menor rep. por sua Mãe 

Marinte S.Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CLEYTON DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação de Sentença

 Prazo: 20 Dias

AUTOS N.º 344-71.2015.811.0034

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Matheus F. S. Oliveira Abreu menor rep. por sua 

Mãe Marinte S.Oliveira

PARTE REQUERIDA: RENATO CLEYTON DE ABREU

INTIMANDO(A, S): Requerente: Matheus F. S. Oliveira Abreu Menor Rep. 

Por Sua Mãe MARINTE S.OLIVEIRA, Cpf: 78993369100, Rg: 1073832-0 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, menor, Endereço: Av. Julio 

Muller, 1245, Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT e Requerido(a): 

RENATO CLEYTON DE ABREU Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Antonio João, S/nº Jardim 

Aeroporto,, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Várzea Grande-MT

Data Da Distribuição Da Ação: 24/04/2015

Valor Da Causa: R$ 30.000,00

Finalidade: Intimação da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Processo nº 344-71.2015.811.0034 (Código 37512) VISTO, 

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda, alimentos e partilha de bens ajuizada por MARINETE SANTOS 

OLIVEIRA em face de RENATO CLEYTON DE ABREU, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos foram remetidos ao núcleo de 

conciliação desta comarca, onde as partes se compuseram nos seguintes 

termos: “As partes concordaram com o pagamento a título de pensão 

alimentícia no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente, a ser depositado pelo 

requerido todo dia 10 de cada mês, em conta de titularidade de Luciane 

Ferreira Padilha, haja vista a genitora do infante não possuir conta 

bancária e pelo genitor residir em Várzea Grande-MT. Os depósitos serão 

realizados na conta informada em caráter provisório, até a genitora do 
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menor efetuar a abertura de conta bancária para o recebimento do valor, 

devendo comunicar ao genitor os dados da nova conta. Quanto à guarda 

do menor, esta continuará a ser exercida pela genitora de forma unilateral, 

resguardado o direito de visita do pai. Já no que tange aos bens 

relacionados na inicial, sendo um veículo VW Kombi, ano 1995/1995, cor 

branco, placa JYG-4971, chassi nº 9BWZZ2315P001145 e Renavam nº 

62996285, e um lote urbano com 420m², com medida de 12x35, localizado 

na rua Barão de Batovi, s/n, quadra 13, lote 02, Jardim Ouro Verde II, 

Várzea Grande-MT, serão vendidos, e após a venda, o valor conseguido 

de cada um desses bens será repartido em igual parte para cada um, 

ficando assim ajustado 50% do valor do imóvel para a requerente e 50% 

para o requerido e 50% do valor do veículo para a requerente e 50% para 

o requerido” Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou 

favoravelmente à homologação do acordo (ref.: 61). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está 

devidamente instruído motivo pelo qual passo à análise do mérito. I - DA 

UNIÃO ESTÁVEL. De início, cumpre observar que inexiste qualquer 

controvérsia quanto à qualificação do relacionamento das partes como 

união estável. Ambas as partes afirmaram o relacionamento e não 

questionaram a incidência do art. 1º da Lei nº 9.278/96: “Art. 1º É 

reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e 

contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família.” A previsão é a mesma do novo Código Civil: “Art. 

1.723 É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” Assim, o pedido de 

reconhecimento da existência da união estável, bem como o consequente, 

de extinção, merecem, ambos, deferimento integral. II - DA GUARDA DO 

MENOR E DO DIREITO DE VISITAS. A guarda do filho caberá à genitora, e o 

pai terá o direito de visitas na forma convencionada. III - DA PENSÃO 

ALIMENTÍCIA AO FILHO. Vislumbra-se dos autos, que o genitor pagará a 

título de pensão alimentícia a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente no país, devendo tal monta ser depositada em 

conta corrente bancária, até o dia 10 de cada mês. Além disso, cada 

genitor será responsável por 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias havidas com as crianças. IV - DA PARTILHA DOS BENS. O 

casal informou que na constância da união estável adquiriram um veículo e 

um imóvel urbano. Desta feita, acordaram que ambos os bens serão 

vendidos e, o valor obtido com a alienação será divido em igual fração 

para cada uma das partes. V - DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO o acordo havido entre 

MARINETE SANTOS OLIVEIRA e RENATO CLEYTON DE ABREU, para 

DECLARAR a união estável firmada entre as partes e, também, para 

DESCONSTITUÍ-LA. FICAM HOMOLOGADAS, também, as cláusulas 

relativas aos alimentos, guarda do menor, direitos de visitas e partilha de 

bens. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito. Isento de custas e despesas processuais, ante a gratuidade da 

justiça. P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 18 de 

novembro de 2016. - Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito Eu, 

Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 25 de julho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40396 Nr: 176-35.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Caldas Bites Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Visto.

Considerando que o denunciado informou endereço em comarca diversa 

(ref. 95), consoante manifestação do Ministério Público à ref. 91, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Campinápolis/MT para 

fiscalização das condições da Supensão Condicional do Processo.

Intime-se. Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37243 Nr: 231-20.2015.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997/O

 8.1. Tecidas tais considerações e gizadas as razões de decidir, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 

ESPOSADA NA DENÚNCIA, para o fim de condenar o réu VALDEIR 

GASPAR, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto 

no artigo 306 do CTB (embriaguez volante) e fixando a pena definitiva, 

após a aplicação do critério trifásico, em 08 (oito) meses de detenção, a 

ser cumprida inicialmente em regime aberto, pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário-mínimo vigente 

na época dos fatos e 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação ou 

permissão para dirigir, caso o acusado já tenha obtido, ou proibição do 

obtê-las por igual período, em caso negativo, substituindo a pena privativa 

de liberdade em uma restritiva de direitos, a ser fixada e fiscalizada pelo 

Juízo de Execução Penal.[...] Dom Aquino/MT, 25 de julho de 2018. Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55958 Nr: 1456-70.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Regis de Almeida - 

OAB:220708/SP

 Visto.

1. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

2. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 3. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

4. Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 25 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 986-15.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moraes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Vistos,

1. Considerando que o advogado nomeado à f. 130 foi devidamente 

intimado para apresentar memoriais e não o fez, REVOGO a sua 

nomeação e NOMEIO o Dr. Jhonny Almeida Passarelli – OAB/MT 22622/O, 

como defensor dativo, para defender os interesses do acusado Leando 

Moraes de Franças.

2. Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH em favor do advogado dativo.

 Intime-se.

Juizado Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-13.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº 

1000133-13.2018.8.11.0034 Exequente: Valdir Scherer Executado: Estado 

de Mato Grosso Vistos ETC. Ante a redação da Lei 10.656/2017, intime-se 

o exequente para informar se deseja abrir mão do valor excedente à 

quantia de R$ 12.824,00 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) ou se 

deseja que a execução siga o rito dos Precatórios. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 20 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação 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)

 

Processo n. 1000288-16.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELCY 

REJANE PEREIRA DA COSTA - MT16374/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 05/09/2018 Hora: 16:15 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da medida Liminar deferida, a seguir parcialmente 

transcrita: (...) 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, 26 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-62.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GONCALVES PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo nº 

1000229-62.2017.8.11.0034. VISTOS ETC. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta por VALTER GONCALVES PEREIRA em face de 

BANCO BRADESCO S/A., ambos qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a parte executada efetuou o depósito do débito exequendo. É o 

relatório Decido. Diante do depósito do valor devido, nos termos do artigo 

924, II do Código de Processo Civil, julgo extinta o presente cumprimento 

de sentença. Libere-se o valor depositado na Conta Judicial em favor da 

parte autora, que deverá ser depositado na conta corrente indicada. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se Jaciara/MT, 24 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-12.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

KEYLLA CRISTINA OLIVEIRA DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000243-12.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - MT0018126A Advogado do(a) 

REQUERENTE: WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - MT0018126A, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/08/2018 Hora: 

13:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais, bem como do teor da 

Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente transcrita: (..) Pelo exposto, 

DEFIRO a liminar almejada pela autora para determinar que requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica da 

6/124345-0 e retire o nome da requerente Keylla Cristina Oliveira de Paula 

Correa dos cadastros de proteção ao crédito em relação à fatura discutida 

nos autos, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Cite-se a requerida no endereço constante na inicial para, com 

fundamento no art. 334 do CPC, comparecer à audiência conciliatória, a 

ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso também não tenha 

interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º CPC) e apresentar sua contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. DOM AQUINO, 26 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000345-68.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº 

1000345-68.2017.8.11.0034 Exequente: Chernenko do Nascimento 

Coutinho Executado: Estado de Mato Grosso Vistos ETC. Ante a redação 

da Lei 10.656/2017, intime-se o exequente para informar se deseja abrir 

mão do valor excedente à quantia de R$ 12.824,00 (doze mil, oitocentos e 

vinte e quatro reais) ou se deseja que a execução siga o rito dos 

Precatórios. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 16 de julho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-81.2017.8.11.0034

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 586 de 705



Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000079-81.2017.8.11.0034. REQUERENTE: CAMILA JESSICA DE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Considerando o 

certificado retro, a parte requerente para manifestar nos INTIME-SE autos, 

no prazo de cinco (05) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento. DOM AQUINO, 23 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-41.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000071-41.2016.8.11.0034. REQUERENTE: ELIZANGELA MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS ETC. INTIME-SE a parte requerente para manifestar 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento. DOM AQUINO, 23 de julho de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-72.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY TORRES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (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 DOM AQUINO Processo nº 

8010397-72.2015.8.11.0034 Vistos ETC, Intime-se a parte credora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do débito requerendo 

o que entender de direito. Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de 

seu advogado (a), para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia 

devida ou apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma 

do art. 525 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 24 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-53.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000001-53.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por ADEMIR ANTONIO DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. , ambos devidamente 

qualificados no presente feito. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se dos 

autos, conforme certidão lavrada pela Secretaria deste Juizado (ID n. 

13436627 ), que, apesar de devidamente intimado a parte autora não 

emendou a inicial, conforme determinação em despacho (ID n. 12840694 ), 

uma vez que, dada a oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou 

aos autos comprovante de endereço em seu nome e nem comprovou 

relação com o endereço apresentado nos autos. Nos termos do Novo 

Código de Processo Civil, tem-se que: 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. Apesar de devidamente intimada, a parte 

reclamante quedou-se silente, não trazendo aos autos qualquer 

informação e tampouco justificando impossibilidade de atendimento, 

demonstrando seu desinteresse, corroborando para o indeferimento da 

petição inicial. Diante do exposto, considerando que o feito não pode 

tramitar indefinidamente, aliado à inércia dos beneficiários, julgo EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do art. 321 c/c 319 e 

320 do CPC/2015. P. R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo às baixas de estilo. Expeça-se o necessário. 

Submeta-se o presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para 

homologação pela Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei 

nº.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, 24 de julho de 2018. VALTER FABRÍCIO 

SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº 

1000241-42.2018.8.11.0034 Requerente: Ricardo Pereira de Lima 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRUIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de Ação “Declaratória de Inexistência de 

Débito com indenização por danos” morais ajuizada por Ricardo Pereira de 

Lima em face do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRUIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., pretendendo declaração de inexistência de débitos das 

faturas de energia e condenação do requerido à indenização por danos 

morais, requerendo a concessão de tutela antecipada, com a imediata 

baixa e/ou suspensão da inclusão do nome do autor no SPC/SERASA e o 

corte do fornecimento de energia. Compulsando a peça exordial verifico 

que o requerente atribuiu valor da causa inferior ao benefício econômico 

pretendido. Conforme acima delineado, a parte ativa pretende a 

declaração de inexistência de débitos e condenação por danos morais, de 

maneira que o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de 

ambas as pretensões (CPC, art. 292, inciso VI). Assim, verificando que ela 

atribuiu como valor da causa apenas a monta equivalente à indenização 

moral pretendida, o montante encontra-se aquém do correto valor da 

causa. Desta maneira, intime-se o requerente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo o valor correto à causa, aquele que 

corresponde à integralidade do benefício econômico pretendido. Após, 

tonem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 20 de 

julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-24.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ROBERTA DOS SANTOS PRADO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000335-24.2017.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE ROBERTA DOS 

SANTOS PRADO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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, 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 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (23 de agosto de 2015) 

e a data da distribuição da ação (06 de dezembro de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da preliminar de incompetência por necessidade de perícia Argui 

em sede de preliminar de contestação a necessidade de realização de 

perícia contábil, razão pela qual tornar-se-ia incompetente este juizado 

especial cível em razão da complexidade. Pois bem. Nota-se que não 

houve sequer a comprovação da existência de negócio jurídico que teria 

dado ensejo à demanda, razão pela qual o débito sequer foi comprovado, 

ou seja, a perícia requerida não tem objeto a ser periciado. Diante disso, 

em razão da ausência de objeto para perícia, afasto a preliminar arguida e, 

em seguida, analiso o mérito. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada em 23 de agosto de 

2015, em razão de supostos débitos no valor de R$ 1.240,07 (hum mil, 

duzentos e quarenta reais e sete centavos), oriundo do contrato de n. 

1012484000002617 e R$ 573,37 (quinhentos e setenta e três reais e trinta 

e sete centavos), oriundo do contrato de n. 000047113427. 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. 11673267), 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 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$ 4.000,00 (quatro 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$ 4.000,00 (quatro 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. 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. Dom 

Aquino – MT, 28 de fevereiro de 2018. 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. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de 

Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 203-06.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR NERING, VANDERLI APARECIDA 

LOPES NERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria Pando Alves - 

OAB:SP/125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 1352-95.2018.811.0093
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANY FRANCA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT-22.125/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74124 Nr: 520-67.2015.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA MECÂNICA RIO URUGUAI LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84294 Nr: 1311-31.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA FRANCISCA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT-22.125/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84278 Nr: 1301-84.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro S. Andrieski - 

OAB:7.460-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, JOYCE 

CARLA M.A. HEEMANN - OAB:8.723/MT, Rui Heemann Junior - 

OAB:MT/15.326

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115699 Nr: 2599-32.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento, Juízo da 2° Vara Cível de Três Lagoas/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE SOUZA PEREIRA, Juízo de 

Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) GIULIO ALVARENGA REALE, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109713 Nr: 2774-60.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, 

Facilita Motors Comércio de Veículos Usados LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Alexandro Jose Freitas, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias dar andamento 

na Carta Precatória sob pena de devolução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-12.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABSON NATAN LOURENCO PIRES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

15/08/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-46.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TAINARA MARTINS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

29/08/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-02.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 029/2018, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 09h00min. 

Guarantã do Norte/MT, 03 de julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-69.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA PEREIRA (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 promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

22/08/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-39.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 029/2018, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 09h20min. 

Guarantã do Norte/MT, 03 de julho de 2018 Loiri Crestina B. Balen 

Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 262-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Jorge Freitas - 

OAB:SP-92.984

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 87, no valor total 

de R$ 616,29 (Seiscentos e dezeseis reais e vinte e nove centavos), no 

prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro 

do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser 

emi t idas gu ias  separadamente  no  s í t io  e le t rôn ico  < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 288-66.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdimira da Cruz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE/17.314

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 221, no valor total 

de R$ 961,04 (Novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos), no 

prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro 

do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser 

emi t idas gu ias  separadamente  no  s í t io  e le t rôn ico  < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 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: Nilva Martins Cunha, Espólio de Luís Renato Martins 

Cunha, Antonio Ricardino Martins Cunha, Maria Heloisa Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira, Maria 

Emilia dos Santos Brito Cunha, Ramon Brites Cunha, Luiz Henrique Miranda 

Cunha, Hugo Luís Brito Cunha, Luis Eduardo Brito Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

DhandaraAdryhelle Vilela de Almeida - OAB:21021/MT, Jeancarlo 

Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo à inventariante, através de seu advogado, 

para que cumpra integralmente a decisão de fls. 132/132 vº, item 3 (três) 

no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de remoção da função 

de inventariante, com fundamento no artigo 622, II do NCPCGuiratinga - MT, 

26 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58249 Nr: 1637-65.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 DECIDO.Assim, ausente o motivo da Manutenção da custodia cautelar, 

REVOGO a prisão preventiva da indiciada LAURA CRISTINA ALVES 

MARTINS, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares impostas, 

quais sejam:a) Comparecimento a todos os atos processuais;b) Proibição 

de se ausentar da COMARCA DE GUIRATINGA/MT por mais de 15 dias, e 

de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo. Sirva a 

presente decisão excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA, 

devendo a acusada ser posta em liberdade imediatamente, SALVO SE 

POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar a 

acusada das condições impostas.Guiratinga/MT, 20/07/2018. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58249 Nr: 1637-65.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Alves Martins
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos sob nº 1637-65.2018.811.0036

Código 58249

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

DEIXO de analisar o pedido da acusada de Ref. 26, em razão de se tratar 

de processo diverso destes autos, sendo que eventual pedido de 

liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva deverá ocorrer 

nos autos onde foi decretada a prisão da acusada, ou seja, nos autos de 

código nº 32752.

CIÊNCIA o Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 24/08/2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 3101-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 3101-61.2017.811.0036

Código: 52817

Ação de Alimentos

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por M.E.S.A e T.F.S.A, menores 

impúberes, representados pela sua genitora Thallita Rainny Souza dos 

Santos em face de LUZIA ANTUNES RODRIGUES, avó paterna dos 

menores.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, na qual o genitor dos menores 

compareceu espontaneamente, razão pela qual a autora solicitou a 

inclusão do genitor no polo passivo da demanda e a exclusão da 

requerida, avó paterna dos menores.

 A audiência restou exitosa, de forma que as partes entraram em um 

acordo colocando fim ao objeto do presente processo, conforme Termo de 

Audiência anexo em fl. 31, tendo o Ministério Público pugnado pela 

homologação judicial do referido acordo (fls.36/37).

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado em audiência que se trata de direito disponível, ou seja, direito 

passível de negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes em fl. 31, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias nos termos da Lei 1060/50.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 23 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48487 Nr: 1336-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGP, ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos n° 1336-55.2017.811.0036

Código: 48487

Execução de Alimentos

 Sentença.

Vistos etc

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada pelo menor C.G.P, 

representado pela sua genitora ADRIANA BERLOFA GARCIA em face de 

MARCELO ALEXANDRE LOPES PINTO.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, a qual restou exitosa, de forma 

que as partes entraram em um acordo colocando fim ao objeto do 

presente processo, conforme Termo de Audiência anexo em fl. 210, tendo 

o Ministério Público pugnado pela homologação judicial do referido acordo.

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado em audiência que se trata de direito disponível, ou seja, direito 

passível de negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes em fl. 210, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias, visto que as partes são beneficiárias da 

Justiça Gratuita, por serem pobres nos termos da Lei 1060/50.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 10 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48487 Nr: 1336-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGP, ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos n° 1336-55.2017.811.0036

 Código: 48487

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

Conforme manifestação da Defensoria Pública de fls. 127/128.

DETERMINO que seja devidamente atualizado o debito referente à pensão 

alimentícia ate a data atual, descontando os devidos valores pagos.

 Logo após, INTIME-SE o Executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito de alimentos devido, acrescido das 

parcelas vincendas, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de protesto em cartório, além de ser-lhe decretada 

prisão civil pelo prazo de 01 a 03 meses, de acordo com que estabelece o 

art. 528 caput e § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Julho de 2016.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79789 Nr: 1189-77.2016.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Amparo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SERGIO PRADO 
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BARROS - OAB:27106, PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER 

SILVEIRA - OAB:29675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo de suspensão, nos termos da Legislação 

Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, 

para no prazo legal, requerer o que entender de direito, nos termos do 

despacho de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 1235-66.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ZANETI ME, LEILA PIMENTA 

ZANETI, REGINALDO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito, sendo que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras existentes, nos termos da decisão de ref.29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 1236-17.2017.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos Médicos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO STEVANATO - ME, 

ANTONIO APARECIDO STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito, conforme 

determinado na sentença de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76836 Nr: 1084-37.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUZA DA SILVA, HELIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito, nos termos da 

sentença de ref.30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74974 Nr: 317-96.2015.811.0096

 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: CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEZITO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Requerente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que 

entender de direito, conforme determinado à ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 916-06.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO ANTONIO DE LIMA, CLECIO ANTONIO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8194-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 

6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender 

de direito, sendo o silêncio interpretado como quitação da dívida em 

questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 112-38.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANÊS CLIMIKE - ME, LIANÊS CLIMIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209, ambos da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2739 Nr: 7-23.1997.811.0096

 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: ROSA MARIA MOREIRA NAZARIO, DIUCIMAR JOÃO 

MASSAROTO, JAIME VENTURA, JUAREZ APARECIDO DA SILVA, JOÃO 

BATISTA DE LIMA, JOÃO FERNANDES KLEMP, ALTAIR BENEDITE 

VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICO JOSÉ BONFIM, IVANILDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - OAB:MT - 

4.l46-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JOSÉ SILTON 

SAVI - OAB:7251/MT, Héber Amilcar de Sá Stábile - OAB:3283-B/MT, 

Lourival de Oliveira - OAB:MT 3548-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA, para devolução dos autos nº 7-23.1997.811.0096, 

Protocolo 2739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43850 Nr: 568-95.2007.811.0096

 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: MARCELO MAURO BLAESE, MOACIR MARCOS 

BLAESE, PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BENEDITE VENTURA, DIUCIMAR JOÃO 

MASSAROTO, JAIME VENTURA, JUAREZ APARECIDO DA SILVA, JOÃO 

BATISTA DE LIMA, JOÃO FERNANDES KLEMP, ROSA MARIA MOREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:MT 7.0l0, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA, para devolução dos autos nº 

568-95.2007.811.0096, Protocolo 43850, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82286 Nr: 578-90.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER RAMME BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moreira da 

Silva Masiero - OAB:23.400, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, Flavio 

de Pinho Masiero - OAB:13.967, JOSÉ ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21707/O

 Código. 82286

Vistos.

INTIME-SE o denunciado HEBER RAMME BAU para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, notificando-o para o interrogatório, que designo 

para o dia 27/07/2018, às 13h45min, na sala de audiências deste Fórum, 

devendo constar no mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça 

deverá questionar a denunciada se a mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado; caso negativo, será nomeado 

advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo trazer para o ato 

as testemunhas que se fizerem necessárias, independentemente de 

intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 573-68.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Código. 82281

Vistos.

INTIME-SE o denunciado AMERICO VIANA DE ALMEIDA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, notificando-o para o interrogatório, 

que designo para o dia 27/07/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Fórum, devendo constar no mandado citatório que o Senhor Oficial 

de Justiça deverá questionar a denunciada se a mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado; caso negativo, será nomeado 

advogado dativo para representá-lo em juízo, podendo trazer para o ato 

as testemunhas que se fizerem necessárias, independentemente de 

intimação, salvo se requerer 5 (cinco) dias antes da solenidade.

Defiro integralmente a cota ministerial, devendo a escrivania providenciar, 

com urgência, seu integral cumprimento. Havendo condenação com 

trânsito em julgado, elabore-se certidão circunstanciada.

A denúncia será ou não recebida em audiência.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 54723 Nr: 4589-78.2017.811.0027

 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: GILMAR ANTONIO GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 13:20h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca; 2 – REDESIGNAR a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/09/2018, às 13:20h; 3 - Impulsiono 

os autos com remessa eletrônica para CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida E 4 - A intimação da parte autora para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 1775-93.2017.811.0027

 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: MARCELO MALDONADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 21/09/2018, às 15h. 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.: 55350 Nr: 327-51.2018.811.0027

 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: CRISTIANA NOVAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 16:20h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca, bem como o não cumprimento dos 

atos preparatórios, em observância ao disposto no art. 334, CPC; 2 – 

REDESIGNAR a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/09/2018, às 16:20h; 3 - A intimação da parte autora para a audiência 
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será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 54924 Nr: 91-02.2018.811.0027

 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: Carmelio Benicio Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 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 21/09/2018, às 16h20. 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.: 54213 Nr: 4078-80.2017.811.0027

 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: MARIA OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 14:00h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca; 2 – REDESIGNAR a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/09/2018, às 14:00h; 3 - Impulsiono 

os autos com remessa eletrônica para CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida E 4 - A intimação da parte autora para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 49341 Nr: 1270-05.2017.811.0027

 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: Adriana Neves Gervazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 13:40h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca; 2 – REDESIGNAR a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/09/2018, às 13:40h; 3 - Impulsiono 

os autos com remessa eletrônica para CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida E 4 - A intimação da parte autora para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52251 Nr: 2808-21.2017.811.0027

 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: Micheli Ferreira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE MELO SILVA, VICTOR HUGO 

BANDEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 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 21/09/2018, às 14h40. 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.: 11221 Nr: 718-21.2009.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rumo Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Espigão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4.862-MS, GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - 

OAB:12491, Natalia Feitosa Beltrao - OAB:13355/MS, Thiago 

Machado Grilo - OAB:12212/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Feitosa Beltrao - 

OAB:12491/MS, Natalia Feitosa Beltrao - OAB:13355/MS

 Intimar a parte requerida acerca do desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2475-69.2017.811.0027

 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: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAO MOTTA LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CLETO GOMES - 

OAB:5864

 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 21/09/2018, às 15h20. 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.: 52188 Nr: 2765-84.2017.811.0027

 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: MPQ, ÉOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 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 21/09/2018, às 16h. 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.: 51698 Nr: 2500-82.2017.811.0027

 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: Aparecida Silva Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 21/09/2018, às 14h20. 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.: 51848 Nr: 2596-97.2017.811.0027

 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: Luciano Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332-A

 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 21/09/2018, às 14h. 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.: 55354 Nr: 330-06.2018.811.0027

 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: Adevaldo Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kalini Fernandes Prado Toffanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 21/09/2018, às 15h40. 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.: 56783 Nr: 1002-14.2018.811.0027

 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: ELIANE SANTOS DE JESUS DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 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 21/09/2018, 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.: 55378 Nr: 348-27.2018.811.0027

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 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 21/09/2018, 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.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 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: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 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 02/08/2018, às 15:00h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca; 2 – REDESIGNAR a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/09/2018, às 15:00h; 3 - Impulsiono 

os autos para CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida E 4 - A intimação 

da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53112 Nr: 3258-61.2017.811.0027

 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: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RAPHAEL SANTOS COELHO - OAB:23070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 14:40h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca, bem como o não cumprimento dos 

atos preparatórios, em observância ao disposto no art. 334, CPC; 2 – 

REDESIGNAR a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/09/2018, às 14:40h; 3 - Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida E 4 - A intimação da parte 

autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52732 Nr: 3089-74.2017.811.0027

 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: Glaciele Gomes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE LIMA DE SIQUEIRA

 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 31/07/2018, às 16:40h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca, bem como o não cumprimento dos 

atos preparatórios, em observância ao disposto no art. 334, CPC; 2 – 
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REDESIGNAR a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/09/2018, às 16:40h; 3 - A intimação da parte autora para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1937-88.2017.811.0027

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 31/07/2018, às 17:00h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca, bem como o não cumprimento dos 

atos preparatórios, em observância ao disposto no art. 334, CPC; 2 – 

REDESIGNAR a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/09/2018, às 15:20h; 3 - A intimação da parte autora para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 1332-11.2018.811.0027

 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: APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 16:00h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca, bem como o não cumprimento dos 

atos preparatórios, em observância ao disposto no art. 334, CPC; 2 – 

REDESIGNAR a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/09/2018, às 16:00h; 3 - A intimação da parte autora para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 776-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 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 21/09/2018, às 13h40. 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.: 53488 Nr: 3462-08.2017.811.0027

 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: JOSEANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA

 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 21/09/2018, às 13h. 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.: 52734 Nr: 3091-44.2017.811.0027

 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: KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 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 21/09/2018, às 13h20. 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.: 55380 Nr: 350-94.2018.811.0027

 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: ELISIANE NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SILVA CARVALHO

 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, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

20/09/2018, às 13h00. Impulsiono os autos aos setores de expedição de 

documentos/envio de matéria p/ imprensa, 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.: 33441 Nr: 536-59.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

NACIONAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A exequente para se manifestar acerca da petição de REF.114, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3091-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Cristine Campos 

Silva - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:19832/O, 

Raizza Adrielly Ferreira da Silva - OAB:20.660

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

da parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), verifico que não há nos autos, a 

demonstração da remuneração do requerido, assim ARBITRO alimentos

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 039/2018/DF

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o servidor Thiago Silvestre, Gestor Judiciário Substituto, 

estará afastado de sua função no per íodo de 25/07/2018 a 27/07/2018, 

em virtude de atestado médico.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Danielle De La Fuente Goltara Gil, Analista 

Judiciária, matrícula 32585, para exercer a função de Gestora Judiciária, 

no período de 25/07/2018 a 27/07/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 25 de julho de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pelo servidor JOÃO NILSON DE CAMPOS GASPAR, Oficial de 

Justiça, matrícula 26074, referente ao quinquênio de 15.07.2013 a 

15.07.2018.

A Central de Administração desta Comarca informou que o servidor não 

infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b, c e d, da Lei 

Complementar n.º 04/90, no período mencionado.

O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:

"Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada período 

aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua conversão 

em espécie, extensiva aos membros e servidores que adquiriram o direito 

anteriormente à publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira 

do Órgão.

§ 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990."

 O artigo 110 assim prevê:

"Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas."

Diante das disposições legais e da informação acostada aos presentes 

autos, DEFIRO a concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

relativos ao quinquênio de 15.07.2013 a 15.07.2018, para serem 

usufruídas oportunamente.

Procedam-se as anotações de estilo.

Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de julho de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44095 Nr: 962-06.2017.811.0047

 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: LUCILENE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ELIZIÁRIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que a parte 

autora não exauriu os meios ordinários de citação da parte executada.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema de informações eleitorais (SIEL), RENAJUD E INFOJUD, a teor do 

art. 256, §3º, do CPC.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, inciso I, do 

CPC.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços da parte requerida, providencie-se a CITAÇÃO por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo 

legal, devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC.

 Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, certifique-se. 

Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial do requerido, a Douta 

Advogada, Dr. VERA LÚCIA NOVAK, inscrita na OAB/MT, nº 10886.

Havendo citação por edital e inércia da parte executada, intime-se a 

causídica acima nomeada para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como defesa correspondente.

Aportada aos autos a contestação dos requeridos, INTIME-SE a parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Visto

Tendo em vista o teor do Ofício nº 535/2018/PROJUS/JAURU, que informa 

que nos dias 27, 30 e 31 de julho e 1º de agosto do corrente ano o 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca estará usufruindo folgas 

compensatórias, e que, aparentemente, o processo não ostenta situação 

de urgência a justificar o deslocamento do substituto imediato, REDESIGNO 

as solenidades em que é indispensável a sua presença, para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2018, mantendo-se inalterados os termos da decisão 

anterior, seja em relação aos horários, seja em relação às intimações.

Expeça-se o necessário para a realização do ato

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

Ab initio, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor, para que ALTERE 

a natureza da ação para cumprimento definitivo de sentença, conforme já 

consignado na decisão de fls. 176.

Tendo em vista que os executados não foram encontrados no endereço 

declinado nos autos, consoante carta com aviso de recebimento acostada 

às fls. 463/464, que foi devolvida com o motivo “mudou-se”, em 

consonância com o art. 274, parágrafo único, do CPC, reputo VÁLIDA a 

intimação dos executados JOSÉ CASSIANO DE MOURA e ALZIRA MARIA 

CANDIDA DE MOURA, do despacho proferido às fls. 278.

CERTIFIQUE-SE se houve o decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar acerca da nomeação do perito judicial, bem como para formular 

quesitos e indicar assistente técnico, observando-se que os prazos 

deverão ser contados em dias úteis (art. 219, CPC), passando a fluir, para 

os advogados, a partir da publicação no Dje, para os executados, a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Feito isso, deverá a Secretaria dar efetivo cumprimento aos demais 

ordenamentos da decisão de fls. 278.

No mais, verifico que a petição e documentos juntados às fls. 297/459, 

possuem características de petição inicial. Sendo assim, por não se tratar 

de manifestação que guarde relação com a atual fase do feito, 

DETERMINO que os documentos suso mencionados sejam 

desentranhados dos autos e devolvidos ao subscritor, que deverá ser 

intimado para retirá-los junto à Secretaria no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48436 Nr: 1110-80.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Pereira Justo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

DESIGNO audiência admonitória para o dia 16 de outubro de 2018, às 

15h30min.

No mais, EXPEÇA-SE ofício direcionado a Unidade Prisional de 

Araputanga/MT, com a finalidade de informar a disponibilidade de 

tornozeleira eletrônica.

 INTIME-SE a recuperando, por mandado, e a sua defesa técnica, via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de julho de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-55.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (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: 

1000104-55.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO 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 
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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$ 2.276,18 

(dois mil duzentos e setenta e seis reais e dezoito 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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Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010086-42.2015.8.11.0047. 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 
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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$ 6.698,43 

(seis mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 600 de 705



expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-21.2017.8.11.0047
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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: 

1000061-21.2017.8.11.0047. 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. 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 
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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$ 2.707,61 

(dois mil setecentos e sete reais e sessenta e um 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: 

8010028-68.2017.8.11.0047. 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 
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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$ 3.463,76 

(três mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis 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: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

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: 

8010040-82.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: NELCELI CRISTINA RODRIGUES 

ALVES DE ALMEIDA 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 
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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$ 7.433,23 

(sete mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três 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: 

8010089-94.2015.8.11.0047. 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 
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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 

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$ 7.426,12 

(sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze 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 
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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: 8010128-57.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (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: 

8010128-57.2016.8.11.0047. EXEQUENTE: MAYRLA THANDRA MARTINS 

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 

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 
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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$ 

11.785,89 (onze mil setecentos e oitenta e cinco 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

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39245 Nr: 2660-44.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODÉLIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ APPOLARI, GILSON PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTTELA DE URGÊNCIA DE 

MANUTENÇÃO NA POSSE, com as partes já qualificadas.

As partes realizaram um acordo, conforme petição de Ref. 49.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Sem custas, tendo em vistas que já foram recolhidas (Ref: 8). Com 

relação aos honorários conforme acordo.

 2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 2963-58.2017.811.0048

 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: MÁRCIO LUIZ APPOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODÉLIO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA C/C IMISSÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, com as partes já qualificadas.

As partes realizaram um acordo, conforme petição de Ref: 36.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Sem custas, eis que beneficiários de Assistência Judiciária gratuita. 

Com relação aos honorários conforme acordo.

 2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

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.: 38297 Nr: 2217-93.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do indeferimento do Agravo de Instrumento (Ref:19), intime-se a 

parte autora através de sua procuradora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder o recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, tudo 

sob pena de indeferimento da inicial.
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2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20515 Nr: 552-52.2011.811.0048

 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: FRANCISCA MARIA DE OLANDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora para regularizar a situação cadastral junto a Receita Federal 

conforme extrato juntado às fls. 155 do TRF1 primeira região, para o fim do 

complemento da RPV encaminhada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21762 Nr: 910-80.2012.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CORRÊA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte requerida para que se manifeste nos autos, com 

relação à petição juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23366 Nr: 1420-59.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO LÚCIO GONZAGA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, que 

pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. Sobre esta última 

possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível execução por título 

extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação, no Cartório Distribuidor e 

demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11259 Nr: 908-81.2010.811.0048

 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: LAURA ALVES DE OLIVEIRA

 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: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para regularizar os autos efetuado a entrada do pedido administrativo em 

trinta dias, sob pena de extinção, conforme decisão do TRF1 primeira 

região fls 125/126..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26359 Nr: 254-21.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE MEIRA HONÓRIO

 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: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 Vistos.

1. Deixo de analisar o pleito contido no petitório de Ref: 115, eis que a 

matéria discutida/postulada, já foi devidamente analisada em Ref: 101.

 2. Desta forma, prossiga-se o(a) Sr.(a) Gestor(a) no fiel cumprimento de 

decisão retro, especificadamente nos itens “3.1.1. e 3.1.2”.

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.: 44163 Nr: 1395-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES

 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: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 466-37.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA MARQUES GONÇALVES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento ao(à) autor(a) do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme disciplina o artigo 74, inciso II, da Lei 

nº. 8.213/91. Por estarem presentes os requisitos da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata 

de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o 
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pedido de tutela antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da 

parte autora.3.2. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, 

acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), e corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91 (Súmula 148 STJ), bem 

como legislação superveniente, até o efetivo pagamento.3.3. Deixo de 

condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38558 Nr: 2380-73.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA GARCIA MOREIRA - 

OAB:20198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação (Ref: 37).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários, eis que se trata de parte 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.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23230 Nr: 1290-69.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJAIME FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

GASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte executada para que se manifeste sobre a petição 

juntada nas fls. 150/152, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22235 Nr: 256-59.2013.811.0048

 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: WALISSON SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO, 

ESPÓLIO DE PEDRO LUCAS MARTINS, ESPÓLIO DE ENEIDAMAR MARTINS 

BARBOSA FRANCO, BETHANIA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTANA 

FRANCO, CLAUDIA SILVA ROCHA, JOÃO VICTOR DA SILVA FRANCO, 

DOUGLAS DE OLIVEIRA FRANCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/OAB-MT, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - 

OAB:15222, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT, Eduardo 

Henrique de Souza - OAB:13733, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179

 Vistos, etc.

1. Defiro a cota Ministerial de fls. 57/58, para que sejam devidamente 

intimados os herdeiros para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após dê-se vista ao Representante do Ministério Público.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5690 Nr: 524-60.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte executada para que tome conhecimento da 

documentação juntada aos autos, devendo tomar as providencias 

cabíveis.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21512 Nr: 630-12.2012.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

82419540344, Rg: 301372476, Filiação: Augusta da Silva e Manoel Feitosa 

da Silva, brasileiro(a), Telefone 66 9901 0556. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, e com fundamento no art. 89, § 5º da Lei 

9.099/95, declaro extinta a punibilidade do acusado AILTON AUGUSTO DA 

SILVA no que tange à imputação que lhe fora feita do cometimento da 

infração disposta na denúncia. Como a punibilidade é a sujeição do infrator 

à aplicação da pena, sendo, pois, uma conseqüência do delito, e não seu 

elemento, restando extinta, suprimido fica qualquer pretensão estatal 

punitiva.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, as partes, pessoalmente. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, baixas e anotações de estilo, 

arquivem-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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Juscimeira, 28 de julho de 2017

Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 1666-16.2017.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINY DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Dê-se vistas ao Ministério Público, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 954 Nr: 303-87.2000.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RIBEIRO DE ALMEIDA, EUSTÁQUIO 

PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 1515-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 1515-21.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75125.

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da 

Audiência Pública da Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais, a 

serem realizados no dia 27 de julho de 2018, na cidade de Sinop/MT, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 09 de agosto 

de 2018, às 13h30min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113.

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da 

Audiência Pública da Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais, a 

serem realizados no dia 27 de julho de 2018, na cidade de Sinop/MT, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 09 de agosto 

de 2018, às 13h.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 453-29.2017.811.0030

 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: Maurione Aparecida de Souza Silva, FRANCIELE 

GORETE SOUZA BARAVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a requerente seja intimada para ciência do documento 

acostado na Ref. 110 e, sendo o caso, requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 3078-36.2017.811.0030

 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: Leidejane Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para apresentar 

impugnação à contestação (Ref. 19) no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 349-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->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): José Altemir Lopes da Silva, Donizete 

Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 152,63 (cento e 

cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante original (art. 649, §2º, da CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 49911 Nr: 962-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdLRSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, a exequente seja cientificada da 

devolução da carta precatória infrutífera (Ref. 47), requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50865 Nr: 1417-90.2015.811.0030

 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): Bertina Mendes

 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

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$ 463,85 (quatrocentos e 

sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal, para integral cumprimento da decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50805 Nr: 1400-54.2015.811.0030

 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): João Martins da Silva

 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

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista o decurso do prazo requerido à Ref: 

20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50866 Nr: 1418-75.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilce da Silva Pedrozo

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal, para que possa ser expedido mandado de intimação da 

executada da penhora via Bacenjud, conforme determinado à Ref: 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 4113-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 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 na Ref: 31, tendo em vista a penhora via Becenjud infrutifera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49690 Nr: 867-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Brito Ribeiro

 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 na Ref: 56, tendo em vista a penhora infrutifera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 1411-78.2018.811.0030

 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: Rosângela Buri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando atentamente aos autos, verifico que a parte autora requereu 

os benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono do requerente para, conforme os artigos 

320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, juntando aos 

autos documentos hábeis, a demonstrar a miserabilidade alegada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, paragrafo único, do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69866 Nr: 777-82.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44119 Nr: 234-21.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina da Costa Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 991,54 (novecentos e noventa e um e 

cinquenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6692 Nr: 890-61.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilia Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43690 Nr: 1775-26.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilia Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5873 Nr: 110-24.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquimedes Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iris Dias Gonçalves Bendô - 

OAB:9486/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52850 Nr: 2206-89.2015.811.0030

 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: DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso.

A inicial foi recebida, à ref. 4.

A requerida foi citada através de edital, à ref. 11, e apresentou 

contestação por negativa geral, à ref. 37.

É o relatório. Decido.

Inicialmente destaco que o Ministério Público tem se manifestado pela 

inexistência de interesse em feitos desta natureza, haja vista entender 

que a respectiva ação não envolve as situações descritas no art. 178 do 

CPC.

 Assim, deixo de colher o parecer ministerial e passo a sentenciar os 

autos.

O art. 226, §6º, da Constituição Federal dispõe que o casamento civil pode 

ser abolido pelo divórcio, de modo que não há mais estabelecimento de 

prazos ou perquirição de culpa para dissolver a sociedade conjugal.

 Neste mesmo sentido, o Código de Processo Civil, a fim de garantir a 

dissolução do casamento, permite que essa seja feita independentemente 

da partilha de bens, conforme se vê do disposto no art. 731 do CPC.

O direito ao divórcio é um direito potestativo que depende da vontade 

exclusiva de uma das partes, de modo que a procedência da ação é 

medida a ser imposta.

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a ação, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC e DECRETO O DIVÓRCIO de Domingos Pereira da Silva e Nadir 

Batista de Siqueira da Silva.

 Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.

Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedida a autora a gratuidade 

da justiça.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em favor da Dra. 

Vânia dos Santos, OAB/MT 11.332.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 573-50.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar nos 

autos, consoante decisão proferida nos autos fl. 94/verso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-63.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTINA GOMES MEIRA 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:

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 NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000085-63.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA CELESTINA GOMES 

MEIRA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, 26 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-33.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTINA GOMES MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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 NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000087-33.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA CELESTINA GOMES 

MEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS 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, 26 de julho de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-18.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000088-18.2018.8.11.0031 REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA DE 

OLIVEIRA 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, 26 de julho de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-13.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000110-13.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CELIA PEREIRA DOS SANTOS em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DA CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. No 

presente processo nº 1000110-13.2017.8.11.0031, questiona a 

importância de R$ 120,21 (Cento e vinte reais e vinte e um centavos), 

referente ao contrato nº 0264190751. Nos autos nº 

1000109-28.2017.8.11.0031, questiona a importância de R$ 102,58 (Cento 

e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente ao contrato nº 

0289672087. Pela leitura dos autos e sua documentação correlata, 

verifica-se que tais negativações são oriundas de débitos cobrados pela 

parte Requerida tendo como devedora a parte Requerente. É inegável a 

evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000109-28.2017.8.11.0031 e 

1000110-13.2017.8.11.0031. Pela análise das demandas acima reunidas, 

em decorrência da conexão entre estas, verifica-se que a controvérsia 

dessas se referem a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes por débito que a parte Requerente 

afirmar inexistir. Existindo preliminares, passo a análise. Prima facie, rejeito 

a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que a tese aventada se 

confunde com a análise do próprio mérito. De um mesmo turno, rejeito a 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis – comprovante de 

endereço atualizado-, tendo em vista que a tese não prejudicará o 

julgamento da presente demanda. Por fim, rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Passo a análise do 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 
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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. Pois bem, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega 

que a negativação é indevida, haja vista que afirma categoricamente que 

não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou quaisquer contratos 

com a parte reclamada, pelo que requer a declaração da inexistência da 

avocada negativação e danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou 

tão somente exercício regular de direito e ausência de danos morais, 

sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil ou qualquer outro documento que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos créditos, e lhe 

desobrigue de responsabilização civil pela cobrança indevida, mormente 

porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a comprovar a 

legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: EMENTA. 

RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO 

NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A 

TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo 

capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário 

relevo, notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive 

no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última 

análise, representa o único atributo igualitário entre os 

cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho 

dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a 

verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso 

manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que 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. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Verifica-se que a correção do valor da 

causa, se mostra desnecessária, haja vista que o valor da condenação de 

danos morais e materiais não atinge o teto do juizado especial atribuído. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento; Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivadas no CPF da parte reclamante, com relação aos 

débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os 

autos nº 1000109-28.2017.8.11.0031 e 1000110-13.2017.8.11.0031. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE NORTELÂNDIA  P rocesso : 

1000109-28.2017.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CELIA PEREIRA DOS SANTOS em face de 

VIVO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DA CONEXÃO Antes da análise das preliminares, em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 (duas) 

demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos de nº 1000110-13.2017.8.11.0031, questiona a importância de R$ 

120,21 (cento e vinte reais e vinte e um centavos), referente ao contrato 

nº 0264190751. No presente processo nº 1000109-28.2017.8.11.0031, 

questiona a importância de R$ 102,58 (cento e dois reais e cinquenta e 

oito centavos), referente ao contrato nº 0289672087. Pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais negativações 

são oriundas de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como 

devedora a parte Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso 

sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, 

merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no 

art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto 

os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais 

flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A 

conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as 

relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica 

estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma determino a CONEXÃO entre as demandas 

1000109-28.2017.8.11.0031 e 1000110-13.2017.8.11.0031. Pela análise 

das demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que a controvérsia dessas se referem a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes por débito 

que a parte Requerente afirmar inexistir. Existindo preliminares, passo a 

análise. Prima facie, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, 

eis que a tese aventada se confunde com a análise do próprio mérito. De 

um mesmo turno, rejeito a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis – comprovante de endereço atualizado-, tendo em vista 

que a tese não prejudicará o julgamento da presente demanda. Por fim, 

rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis 

que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise 

do 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. 

Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora alega que a negativação é indevida, haja vista que afirma 

categoricamente que não reconhece o aludido débito, tampouco ajustou 

quaisquer contratos com a parte reclamada, pelo que requer a declaração 

da inexistência da avocada negativação e danos morais. Por sua vez a 

empresa ré alegou tão somente exercício regular de direito e ausência de 

danos morais, sendo relevante esclarecer que a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil ou qualquer outro documento que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança dos supostos 

créditos, e lhe desobrigue de responsabilização civil pela cobrança 

indevida, mormente porque acostou telas sistêmicas que não se prestam a 

comprovar a legitimidade da contratação e entre as partes. Nesse sentido: 

EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE 

IMPÕE. Neste mundo capitalista, esse patrimônio denominado o nome civil 

ganha extraordinário relevo, notadamente para aqueles que integram o 

extrato social que vive no limite. A pureza do nome, sob a perspectiva 

consumerista, em última análise, representa o único atributo igualitário 

entre os cidadãos-consumidores. Nessa esteira de raciocínio, dado o 

tamanho dano advindo da conduta ilícita da apelada, tenho que deva ser 

majorada a verba indenizatória a título de danos morais para o R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Sob tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso manejado pela Autora para promover a majoração do quantum 

indenizatório para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais. (TJ-RJ - APL: 00100331120098190008 RJ 

0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING 

CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/12/2014 17:13) Ora, a parte reclamada é responsável pelas cobranças 

indevidas, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial – contrato de voz ou escrito devidamente assinado pela parte 

autora - e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, ônus que lhe cabia demonstrar em 

razão da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se 

tratar de relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado na negativação indevida de seu nome. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que 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. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 615 de 705



proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Verifica-se que a correção do valor da 

causa, se mostra desnecessária, haja vista que o valor da condenação de 

danos morais e materiais não atinge o teto do juizado especial atribuído. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento; Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivadas no CPF da parte reclamante, com relação aos 

débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo 

por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os 

autos nº 1000109-28.2017.8.11.0031 e 1000110-13.2017.8.11.0031. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-55.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PERON DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000092-55.2018.8.11.0031. REQUERENTE: PERON DE SOUZA NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10502129). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 26 de julho de 2018. Marina Carlos França Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-55.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PERON DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000092-55.2018.8.11.0031. REQUERENTE: PERON DE SOUZA NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 10502129). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA, 26 de julho de 2018. Marina Carlos França Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-47.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

RICHER DOUGLAS PEREIRA CARDOSO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000056-47.2017.8.11.0031. REQUERENTE: RICHER DOUGLAS PEREIRA 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o 
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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 13384644) 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. NORTELÂNDIA/MT, 26 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-39.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LIODILHO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000063-39.2017.8.11.0031. REQUERENTE: LIODILHO ARAUJO DOS 

SANTOS 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 14199810) 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. NORTELÂNDIA, 26 de julho de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25021 Nr: 31-59.2003.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSENO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.

Trata-se de execução de título judicial promovido por GERSENO DA SILVA 

DIAS em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE.

HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria deste Juízo às fls. 

107/145 e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 

CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25872 Nr: 364-74.2004.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de alvará para 

o levantamento da verba depositada pela autarquia requerida, a qual foi 

devidamente transferida à conta indicada.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Comunique-se pessoalmente a parte autora.

Não havendo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se 

baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50899 Nr: 239-86.2016.811.0090

 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: SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do art. 147, incisos I e II, da Lei 8.069/90 c.c. o 

art. 53, inciso I, alínea “a”, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se 

as partes.Cientifique-se o Ministério Público.Remetam-se os autos à 

Comarca de Várzea Grande com as nossas homenagens.Proceda-se às 

anotações e baixas necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 535-84.2011.811.0090
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 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: JOÃO AVELINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, para devolução dos autos nº 

535-84.2011.811.0090, Protocolo 36852, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60729 Nr: 770-07.2018.811.0090

 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: LUIZ CLAUDIO ROCHA DE PAULA, MARIA APARECIDA 

ROCHA DE PAULA SILVA, CLEONICE ROCHA DE PAULA, JOSÉ PAULA 

ROCHA, LUCIANA ROCHA DE PAULA, ANA CLAUDIA ROCHA, ANDREIA 

ROCHA DE PAULA, AMILTON DA SILVA, NEIDE MARCILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BORGES MONTEIRO, JEAN MARLON 

MONTEIRO, MICAELLE MARIA MONTEIRO, MAYCON MARCELO MONTEIRO, 

DIEKSON LUIZ SILVA, ELISABETE ASSOLARI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determinou-se a emenda da inicial para a comprovação da 

hipossuficiência (Ref: 4), vindo a parte autora juntar carteira de trabalho 

sem registro atual de Ana Cláudia Rocha e Andréia Rocha de Paula, 

declaração de José Paulo Rocha que trabalha como motorista sem vínculo 

empregatício, cópia da folha de pagamento de contrato temporário de 

Luciana Rocha de Paula, extrato de conta salário de Cleonice Rocha de 

Paula, extrato da conta fácil de Luiz Claudio Rocha de Paula, extrato de 

serviços e IRPF de Maria Aparecida Rocha de Paula Silva, bem ainda 

certidão de nascimento de dois filhos maiores de idade (Ref: 8).

Verifica-se que Maria Aparecida Rocha de Paula Silva é casada com 

Amilton da Silva, José Paula Rocha casado com Neide Marcilio de Oliveira, 

Luciana Rocha De Paula e Ana Claudia Rocha possuem união estável, sem 

mencionarem o nome de seus(suas) companheiros(as).

Assim, deixaram de atender a integralidade do referido despacho de Ref: 

4, o qual determinava, igualmente, a comprovação de hipossuficiência da 

parte autora e seus(suas) companheiros(as)/cônjuges, já que informou o 

estado civil de convivente/casado(a) no petitório inicial.

Como já exposto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o 

limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Assim, pela última vez, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF) do cônjuge ou companheiro, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47006 Nr: 230-95.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIA CAVALHO NEU, Cpf: 

53489365100, Rg: 841822, Filiação: Francisca Rodrigues e João 

Evangelista Cavalho, data de nascimento: 16/02/1958, brasileiro(a), natural 

de Bacabal-MA, do lar, Telefone 66-9615 7620. 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, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. 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.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 13 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum
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Extrato

TERMO DE CESSÃO N. 02/2018-DF-NMV

 Cedente: O ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – POR INTERMÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE.

 Cessionário: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DELEGACIA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-MT – CNPJ 

37.465.432/0001-88.

 Objeto: Cessão de uso a título gratuito pelo prazo determinado de 01 (um) 

ano a contar da data da assinatura do Termo à Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso – Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT 

dos bens móveis, classificados como ociosos e/ou obsoletos e inservíveis 

de propriedade da entidade cedente/doadora, listados no ANEXO I, quais 

sejam: WEBCAM MICROSOFT LIFECAM VX 3000, MODELO 1076 (SEM 

TOMBO).

 Data da assinatura: 02/07/2018.

TERMO DE CESSÃO N. 03/2018-DF-NMV

 Cedente: O ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – POR INTERMÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE.

 Cessionário: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DELEGACIA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES-MT – CNPJ 

37.465.432/0001-88.

 Objeto: Cessão de uso a título gratuito pelo prazo determinado de 01 (um) 

ano a contar da data da assinatura do Termo à Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso – Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes-MT 

dos bens móveis, classificados como ociosos e/ou obsoletos e inservíveis 

de propriedade da entidade cedente/doadora, listados no ANEXO I, quais 

sejam: WEBCAM MICROSOFT LIFECAM VX 1000, MODELO 1080 (SEM 

TOMBO).

 Data da assinatura: 02/07/2018.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76698 Nr: 764-94.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldão Zanini Pereira, Oscarlina de Carvalho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Peralta de Souza, Sueli Fontes 

Madeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76698 - Autos n. 764-94.2018. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 05 de setembro de 2018 às 

14h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 1764-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 69117 – Autos n. 1764-37.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 26 de novembro de 2018 às 17h20.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 90-24.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 66456 – Autos n.º 90-24.2015.811.0091

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de MATHEUS ISRAEL 

CAMARGO DA SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe, atribuindo-lhe 

a prática do crime previsto no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, 

na forma do art. 7º, incisos I e II da Lei Maria da Penha.

Às fls. 05/07 foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, em 26 de 

fevereiro de 2015.

À fl. 33/34 foi recebida à denúncia em 03 de setembro de 2015.

À fl. 60/61, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade, vez que a pretensão punitiva prescreveu.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Denota-se que a pena prevista para o crime tipificado no artigo 21, da Lei 

de Contravenções Penais, é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 

(meses), de modo que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme 

dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

 Outrossim, os prazos prescricionais são reduzidos de metade em razão 

da menoridade do agente na data do fato (art. 115 do Código Penal), 

reduzindo assim para 01 (um) ano e 06 (seis) meses o prazo 

prescricional.

Dessa forma, sem maiores delongas, verifica-se que ocorreu a prescrição 

da pretensão punitiva Estatal, uma vez que já se passaram mais de 02 

(dois) anos, desde a data do fato sem ter ocorrido qualquer outro marco 

suspensivo e interruptivo até então.

Ante o exposto, nos termos da legislação já mencionada, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de MATHEUS ISRAEL CAMARGO DA SILVA com 

fulcro nos artigos 107, IV; 109, VI; c/c art. 115 todos do Código Penal, face 

ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que 

fosse exercitada.

Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1268-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 
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OAB:MT 6907

 Código 68304 – Autos n. 1268-08.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 26 de novembro de 2018 às 17h40.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70527 Nr: 865-05.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 63075 – Autos n. 1130-12.2013.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 16h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 1025-93.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73674 - Autos n. 1025-93.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Divórcio c/c alimentos, guarda e partilha de bens, 

proposta por Gleimarcia Rodrigues Neiverth, em face de Angel Jallesson 

Neiverth, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 22/25 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela extinção do processo.

À fl. 27, o Ministério Público manifestou-se pela homologação por 

sentença, vez houve acordo entre as partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Ciência ao Ministério Público.

Eventuais custas remanescentes pela parte requerida.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e comunicações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 121-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 Código 61964 – Autos n. 121-15.2013.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 26 de novembro de 2018 às 18h20.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72867 Nr: 516-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 72867 – Autos n. 516-65.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 26 de novembro de 2018 às 15h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35275 Nr: 1321-67.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarice Rodrigues de 

Oliveira - OAB:74.135, KAUE DE OLIVEIRA PERES - OAB:79014

 Código 35275 – Autos n. 1321-67.2007.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 
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Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 13h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 1670-26.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 65917 – Autos n. 1670-26.2014.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 16h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 1762-67.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 69114 – Autos n. 1762-67.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 26 de novembro de 2018 às 16h20.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1130-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Soares de Oliveira, Sueli Moreira da 

Silva, Douglas Santiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 63075 – Autos n. 1130-12.2013.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 16h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 438-42.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 67017 – Autos n. 438-42.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 15h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73718 Nr: 1041-47.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73718- Autos n. 1041-47.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Divórcio litigioso c/c guarda compartilhada, proposta 

por Angel Jallesson Neiverth, em face de Gleimarcia Rodrigues Neiverth, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 30/33 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela extinção do processo.

À fl. 35, o Ministério Público manifestou-se pela homologação por 

sentença, vez houve acordo entre as partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Ciência ao Ministério Público.

Eventuais custas remanescentes pela parte requerida.
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Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e comunicações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75399 Nr: 1995-93.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75399 - Autos n. 1995-93.2017. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 16 de agosto de 2018 às 

18h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61883 Nr: 41-51.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFdA, FdAC, AFdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Sophia 

Dorado - OAB:20343/O

 Impulsiono os autos para intimação da sentença do advogado para parte 

Requerida para posterior trânsito em julgado: (...) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em definitiva a 

liminar concedida, a fim de deferir a guarda pleiteada, com fundamento no 

art. 33, § 1º, da Lei nº 8.069/90, da menor Ana Flávia da Silva Cardoso à 

requerente Flaviana Fátima de Almeida. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação com resolução do mérito, com o fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1235-57.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação da parte autora 

tendo em vista seu retorno do Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 843-15.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Burato Bordinhão

 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:

 Certifico que, transitou em julgado a sentença, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67714 Nr: 885-30.2015.811.0091

 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: Flavio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que, transitou em julgado a sentença de fl. 103, sem interposição 

de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66911 Nr: 355-26.2015.811.0091

 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 Ribeiro Bilhalva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, para CONDENAR o réu BRUNO RIBEIRO BILHALVA, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. artigo 33 da Lei 

11.343/06, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 E ABSOLVÊ-LO DA 

IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS.5 - DOSIMETRIA DA 

SANÇÃO.5.1 – ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 1344-32.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO DE SOUZA, Cpf: 95117962168, Rg: 

5.713.461-5, Filiação: Francisco José de Souza /. Eunice Boer de Souza, 

data de nascimento: 05/12/1968, brasileiro(a), natural de Nova 

Marilena-PR, casado(a), vereador/professor/produtor rural. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO EM DESFAVOR DO REQUERIDO JAIRO DE SOUZA EM RAZÃO 

DE DANO AMBIENTAL, PARA QUE SEJA CONDENADO A OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, NÃO FAZER E PAGAR, COM VALOR DA CAUSA EM R$ 25.000,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 1344-32.2015.811.0091Código 

68439Vara ÚnicaVISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.Considerando 

que a parte requerida está em local incerto e não sabido, sendo assim, 

DETERMINO a citação do requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para, querendo, contestar a ação.Consigne-se no edital que, não 
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sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela autora (art. 344 do CPC). Para efeitos de 

publicidade, observem-se os requisitos descritos no art. 257, do CPC. 

Desde já, não sendo contestado a ação, DETERMINO, desde já, que a 

secretaria nomeie curador especial a lide.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providencias.Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 10 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74493 Nr: 1484-95.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pedro Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74493 - Autos n. 1484-95.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

16h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70779 Nr: 1045-21.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trinida Nunes Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70779- Autos n. 1045-21.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67870 Nr: 994-44.2015.811.0091

 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: Orezia Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67870 - Autos n. 994-44.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

15h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70760 Nr: 1027-97.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Nunes Mendonça Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70760 - Autos n. 1027-97.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

16h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63129 Nr: 1174-31.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Aparecida Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63129 - Autos n. 1174-31.2013.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 592-65.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fornaziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, Mauricio de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60759 - Autos n. 592-65.2012.811.0091
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 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

18h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72314 Nr: 184-98.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taitiane de Camargo Barcello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72314 - Autos n. 184-98.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

14h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69273 Nr: 99-49.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Jesus Matozinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69273 - Autos n. 99-49. 2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 

14h50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 24 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74452 Nr: 1454-60.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu da Silva Moreira, Daniel Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 74452 – Autos n. 1454-60.2017.811.0091.

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, e nomeio o Thiago Pereira dos 

Santos - OAB n. 13.388/MT, para patrocinar os interesses dos acusados.

Tendo em vista a sistemática ausência de manifestações do defensor 

desconstituído em autos em que é nomeado para funcionar como dativo , 

sem apresentar qualquer motivação, demonstrando seu desinteresse para 

com o exercício de seu mister, exclua-se o nome do advogado da lista de 

advogados dativos deste juízo, a fim de se evitar nomeações inúteis e 

lentidão na marcha processual.

Por oportuno, intime-se o novo advogado nomeado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante 

a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Por fim, defiro o comparecimento bimestral em juízo requerida pelos 

acusados mantendo inalteradas as demais condições.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70756 Nr: 1024-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Desta forma, tendo em vista que o depósito efetuado pelo requerido 

corresponde somente às parcelas vencidas, e não correspondem à 

integralidade do débito, INDEFIRO a restituição do veículo 

apreendido.Intime-se o requerido para, querendo, efetuar o depósito 

complementar referente ao remanescente da dívida, no valor de R$ 

140.127,40 (cento e quarenta mil cento e vinte e sete reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias.Ressalta-se que eventual condenação das 

custas e honorários advocatícios será objeto da sentença, de modo que 

não ocorrerá prejuízo à requerente.Por outro lado, para análise do pedido 

de assistência judiciária gratuita deverão os requeridos anexar aos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cópia das três últimos comprovantes de 

rendimentos e das três últimas declarações de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento do pedido.Noutro giro, verifica-se que a ação 

revisional c/c repetição indébito com pedido de tutela provisória ajuizada 

na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sob o n. 

1001348-18.2017.8.11.0015, tem em comum a mesma relação contratual 

discutida nestes autos veiculada na contestação, havendo risco de 

prolação de decisões discrepantes.Dessa forma, diante da manifesta 

necessidade de reunião das ações, já que aquela se encontra conclusa 

para julgamento, bem como ante a prevenção deste juízo, uma vez que 

esta ação foi distribuída em 02/08/2016, enquanto aquela em 27/01/2017 

(art. 59 do CPC), oficie-se ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop/MT, cientificando-o do presente feito, a fim de adote as providências 

que reputar necessárias.Por fim, intimem-se os autores para se 

manifestarem quanto a contestação no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68920 Nr: 1661-30.2015.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Aparecida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Código 68920 - Autos n. 1661-30.2015.811.0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 

nº. 911/69, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. em face de ANDREIA APARECIDA MARQUES. No caso dos 

autos, a requerida depositou exatamente o valor indicado na exordial, qual 

seja, R$ 5.289,14 (cinco mil e duzentos e oitenta e nove reais e quatorze 

centavos) (fls. 52), atendendo ao disposto no texto legal acima citado, o 

que é suficiente para impedir a consolidação da propriedade fiduciária e 

autorizar a restituição do veículo. Eventuais encargos remanescentes 

decorrentes do processo e não computados e indicados na exordial não 

devem ser fato impeditivo à restituição do bem apreendido. Por oportuno, 

convém registrar que honorários sucumbenciais, que sequer foram 

arbitrados, e custas processuais, não estão contemplados no dispositivo 

legal mencionados. Tais valores devem ser buscados nas vias próprias 

para cobrança de débitos. Com efeito, em que pese o credor apontar que 

o valor depositado judicialmente foi insuficiente, os valores descritos na 

inicial referem-se exclusivamente às parcelas do contrato, não 

contabilizados honorários advocatícios e custas processuais. Ressalta-se 

que a condenação das custas e honorários advocatícios será objeto da 

sentença, de modo que não ocorrerá prejuízo à requerente. Desta feita, 

dou por reconhecido o pagamento do débito discriminado na exordial, eis 

que as parcelas referentes ao contrato foram pagas. Expeça-se mandado 

de restituição da motocicleta apreendida, a ser restituída no prazo de 05 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 30 dias. Na 

impossibilidade de devolução da motocicleta, deposite-se em Juízo, no 

mesmo prazo, o valor da motocicleta, de acordo com a tabela FIPE. Por fim, 

certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação de 

defesa por parte da requerida. Intimem-se. Nova Monte Verde/MT, 25 de 

julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 1790-11.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oracilho Precioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Autos n. 1790-11.2010.811.0091 - Código 40058

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente para se manifestar quanto à petição e documentos 

de fls. 202/208, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77350 Nr: 1108-75.2018.811.0091

 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: AVdS, NdCAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77350 - Autos n. 1108-75.2018.811.0091. Vistos, etc. Inicialmente, 

cumpre consignar que a parte requerente, ao argumento de incapacidade 

financeira para arcar com as custas processuais, pleiteou a concessão 

de justiça gratuita, pedido que passo a analisar. A exigência 

comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre 

expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. (grifei) Conquanto os autores afirmem que não possuem 

condições de arcar com as custas e despesas judiciais, entendo, porém, 

que a concessão de justiça gratuita requer comprovação, e, no caso, os 

autos não foram instruídos com documentos probatórios do alegado 

estado de pobreza, já que não consta a última declaração de imposto de 

renda, ou comprovante de rendimento, ou qualquer outro documento 

suficiente à confirmação da alegada condição de falta de recursos. 

Ademais, conforme consta, os requerentes declararam ser 

agropecuaristas, possuírem imóveis na cidade de Sinop/MT, além de um de 

seus filhos estudarem fora, tudo a evidenciar que não há situação de 

hipossuficiência de recursos. Portanto, considerando que a Assistência 

Judiciária Gratuita deve ser deferida em casos de ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar à inicial, procedendo ao 

recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67954 Nr: 1066-31.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Flora Boff Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 67954 – Autos n. 1066-31.2015.811.0091

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada na Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso 

– Esmagis/MT sobre o tema: “Audiência de custódia”, a ser realizado nos 

dias 20 e 21 de agosto de 2018, redesigno a audiência anteriormente 

designada para o dia 03 de dezembro de 2018 às 18h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57174 Nr: 93-91.2016.811.0107

 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: IRACI GAFFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora IRACI GAFFURI, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 

02.09.15, com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento 
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da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do NCPC.Sobre as prestações vencidas, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Por força do 

art. 1.288 da CNGCJ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 1620-78.2016.811.0107

 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: Maria das Graças de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora Maria das Graças de Mello, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 18.05.16, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as prestações vencidas, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação.Por força do art. 1.288 da CNGCJ, (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29642 Nr: 1-74.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO GOMES DA SILVA - ME, CNPJ: 

03863837000152. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DO VALOR 

BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE, PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.(X) Cumpra-se a 

decisão anterior.( ) Proceda a expedição dos documentos necessários.( ) 

Aguarde-se a devolução do mandado/carta precatória/ofício/AR; caso 

necessário, solicite o cumprimento, reiterando e/ou certificando o 

necessário.( ) Vista ao MPE.Intime-se, cumpra-se.

Nova Ubiratã, 25 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56749 Nr: 1112-69.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO 

APARECIDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMO O ADVOGADO DOS RÉUS, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69365 Nr: 1421-85.2018.811.0107

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIS PAULI TEM CATEN, DOLORES 

KONZEN, JOÃO ALBERTO TEN CATEN, MAURO LUIZ PAULI TEM CATEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte autora 

manifestou desinteresse pela realização do ato.

III - CITEM-SE os requeridos, para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

IV - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 1436-54.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao feito, constata-se a ausência de instrumento procuratório, 

assinado pela requerente, bem como as certidões de nascimento dos 

filhos menores.

Em vista disto, com fincas no art. 321 do CPC, determino a intimação da 

parte autora via DJE, para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os 

documentos elencados acima, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69377 Nr: 1431-32.2018.811.0107

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS BERNARDINO, LENILSON DOS SANTOS 

BERNARDINO, VANIZ BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 
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OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte autora 

manifestou desinteresse pela realização do ato.

III - CITEM-SE os requeridos, para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

IV - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65286 Nr: 1861-18.2017.811.0107

 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: JOK, JDOK, JDOK, MDFDOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLL, TC-SDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, DANIEL COSTA GARCIA - OAB:9478, MARCELO 

DA SILVA LIMA - OAB:4272, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - 

OAB:22228/A

 Procedo a intimação do advogado da parte Requerida acerca da 

redesignação de audiência, conforme despacho abaixo transcrito: Vistos.

 Havendo necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 10/08/2018, às 13:30 horas, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69229 Nr: 1360-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO 

- OAB:109486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

2 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

4 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

5 - Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento da devedora.

7 – Sem êxito nos itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

9 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56421 Nr: 994-93.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE CITADELLA, ELTON CITADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as correspondências citatórias retornaram negativas 

(ref. 21/22), intime-se a parte exequente via DJE, para manifestar-se 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62902 Nr: 831-45.2017.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE MARTA DO AMARAL RIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU JOSÉ RIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Ministério Público 

Estadual, substituto processual do infante Davi Gabriel Rizzo, 

representado pela genitora Luciane Marta do Amaral Rizzo, em face de 

Irineu José Rizzo, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Na ref. 65, aportam aos autos certidão de comparecimento das partes, as 

quais firmaram acordo quanto à quitação do débito, por meio de 

parcelamento, estabelecendo que a última parcela ficará para o dia 

11/08/2018.

Em sede de manifestação, o parquet postulou pela homologação da 

presente autocomposição, requerendo ainda a suspensão da presente 

demanda até o adimplemento integral do débito (ref. 68).

 Assim, tendo em vista a realização de acordo quanto ao débito pendente, 

objeto da presente demanda executiva, homologo o pacto celebrado pelas 

partes, e determino a SUSPENSÃO da presente demanda até o 

cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de cinco dias, informe nos autos se o acordo foi integralmente 

cumprido pela parte executada.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62148 Nr: 463-36.2017.811.0107

 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: ANA MARIA LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 
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exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte adversa para apresentar contraminuta, após proceda à remessa 

dos autos ao E. TRF1.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62146 Nr: 461-66.2017.811.0107

 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: VITOR JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62143 Nr: 459-96.2017.811.0107

 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: JUVENAL HENQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62140 Nr: 456-44.2017.811.0107

 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: EVA DA LUZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55332 Nr: 590-42.2015.811.0107

 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: JOÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52574 Nr: 428-81.2014.811.0107

 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: TEREZINHA VIAN MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9456-A, JORGE YASSUDA - OAB:8875, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte adversa para apresentar contraminuta, após proceda à remessa 

dos autos ao E. TRF1.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65517 Nr: 1969-47.2017.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Guarda, e Responsabilidade com Pedido de Tutela Antecipada, 

Inaudita Altera Parte, ajuizada por Rafael Carvalheiro da Silva, em 

desfavor de Carla Andressa Barbosa, ambos já qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/15.
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Na ref. 11, foi determinada a intimação pessoal do autor e de seu 

causídico via DJE (n° 10262), a fim de dar prosseguimento no feito sob 

pena de extinção, entretanto não apresentou manifestação nos autos, 

conforme certidão de ref. 20.

Vieram os autos à conclusão.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

Acrescento que, a parte autora foi intimada a manifestar-se em 

prosseguimento ao feito – pessoalmente e via DJE – mantendo-se omissa, 

o que ratifica o estado de abandono da presente demanda.

 Desta maneira, pelas razões expostas, a extinção do feito pelo abandono 

é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem condenação em custas e honorários, visto 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 416-62.2017.811.0107

 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: OSNILDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido constante no terceiro parágrafo de ref. 57, para tanto, 

OFICIE-SE a autarquia requerida – INSS – para que promova a imediata 

implantação do benefício, na forma determinada na sentença de mérito, 

sob pena de responder pelo crime de desobediência.

 Persistindo a inércia, extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao Ministério 

Público Federal para as providências a seu cargo.

De outro norte, indefiro o pleito de parágrafo quarto, visto que o art. 534 

do NCPC, prescreve como obrigação do exequente a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exigido.

Assim, determino sua intimação, via DJE, a fim de que, no prazo de 10 

dias, acoste aos autos os cálculos referentes as verbas retroativas, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65392 Nr: 1916-66.2017.811.0107

 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: maria aparecida pereira de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora Maria Aparecida Pereira de Souza, com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 18.11.16, com imediata implantação do benefício 

no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos 

arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as prestações 

vencidas, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 680-79.2017.811.0107

 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: ARINEIDE BATISTA DA SILVA HENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O, Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando a 

parte requerida ao pagamento do benefício salário maternidade 

equivalente a um salário mínimo, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a 

partir da data do requerimento administrativo negado. Por conseguinte, 

julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Não há falar em prescrição, a 

mingua de sua ocorrência, haja vista que o direito a pretensão iniciou em 

2017.Sobre as prestações vencidas, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a parte requerida no pagamento das custas processuais, visto 

que isenta de tal encargo, nos termos do art. 8º da Lei 8.620/93 e do art. 

3º da Lei Estadual nº 7.603/01.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. A sentença não está sujeita a recurso necessário, por força 

do disposto no § 3º, I, do artigo 496 do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se por 30 (trinta) dias a implementação do beneficio. Inerte o 

requerido, ()

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62171 Nr: 474-65.2017.811.0107

 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: Cicera da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder o benefício 

previdenciário de pensão por morte à autora CÍCERA DA SILVA ALMEIDA, 

com qualificação abaixo, em valor a ser arbitrado nos termos do art. 75 da 

Lei nº 8.213/91, sem prejuízo do abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 

8.213/1991, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 08.02.16, 

com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da 

autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do NCPC.Sobre as prestações vencidas, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.()

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60062 Nr: 1338-40.2016.811.0107

 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: NEUZA LOPES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 
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OAB:17212/MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora de NEUZA LOPES MACHADO, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 22.02.16, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as prestações vencidas, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53246 Nr: 816-81.2014.811.0107

 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: Oldemar Krombauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autor OLDEMAR KROMBAUER, com qualificação abaixo, 

e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos 

retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 

11.03.14, respeitada a prescrição quinquenal, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as prestações 

vencidas, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação.Por força do art. 1.288 da CNGCJ()

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52298 Nr: 286-77.2014.811.0107

 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: NELCI PETRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora NELCI PETRY, com qualificação abaixo, e declarar 

o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, inclusive abono anual 

na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 

201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos retro 

expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 06.04.11, 

respeitada a prescrição quinquenal, com imediata implantação do benefício 

no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos 

arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as prestações 

vencidas, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 

870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária 

incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação.Por força do art. 1.288 da CNGC (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 977-57.2015.811.0107

 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: IRENE BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mercantil e Industrial dos 

Produtores Luverdenses Ltda., Cooperativa Agropecuária de 

Desenvolvimento Sustentado da Gleba Piratininga Ltda. , ITAÚ UNIBANCO 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória de Título c/c Indenização por Dano Moral e 

Antecipação de Tutela, ajuizada por IRENE BENTO DE SOUZA, em face de 

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES 

LUVERDENSES LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DA GLEBA PIRATININGA LTDA e ITAÚ 

UNIBANCO S.A., todos já qualificados. Entre um ato e outro, as partes 

litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação do pacto.

 Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 38), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, 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 

CPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 89-88.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimaçaõ do Advogado do 

denunciado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

oficio de ref. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68247 Nr: 929-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentada a caução idônea, cumpra-se com urgência decisão anterior.

No mais, intime-se a parte requerente, via DJE, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias, cumpra na integra o disposto no art. 303, §§1º e 3°, do CPC, 

sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69389 Nr: 1440-91.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane C O Rohden Nogueira - 

OAB:16235B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69356 Nr: 1418-33.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GRECO BACIQUETTI, OSVALDO 

BACIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a carta precatória, eis que preenchidos o requisitos.Tendo 

em conta o propósito de aumentar o índice de eficiência das execuções 

judiciais, nomeio como Leiloeiro Judicial Oficial o Sr. FLARES AGUIAR DA 

SILVA, com endereço na Rua Ulisses Cuiabano, nº 135, Bairro Poção 

Cuiabá, Fone: (65) 3025-7500, CEP: 78.015-625, Cuiabá-MT.A comissão 

do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, devidos 

a partir da publicação do edital. Em caso de adjudicação, pagamento da 

dívida, desistência, acordo, renúncia ou remissão da dívida, o valor da 

comissão fica estabelecido em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor 

da avaliação.Em relação às condições de pagamento, consoante dicção 

do artigo 885 do NCPC, a proposta de pagamento a vista terá preferencia 

em relação à proposta de pagamento parcelado.O pagamento parcelado 

se dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta por cento) do valor 

arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo em 06 (seis) vezes. O 

Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem.Deverá, ainda, intimar eventuais credores, 

sejam hipotecários, pignoratícios, fiduciários, cujo crédito estejam 

averbados as margens da matrícula do imóvel penhorado, para terem 

conhecimento dos atos praticados nestes autos, e querendo exercerem 

seu direito, nos termos do artigo 889 do NCPC.O(s) leiloeiro(s) nomeado(s) 

está(ão) autorizados a: a) constatar a atual situação do bem penhorado, 

bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, valendo a cópia 

assinada desta decisão como mandado de constatação; b) retirar os 

autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 24h antes da praça, devendo 

devolvê-los no mesmo prazo subsequente.Cumprida a missiva, proceda 

às baixas e anotações, bem como devolva ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens de estilo.Intime-se. CUMPRA-SE, com observância 

das formalidades legais, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69268 Nr: 1383-73.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Schevinski, Jose Martins Stieven Pinho, 

José Martins Pinho, Angelita Stieven Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão ref. 25, lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, 

requisite-se reforço policial para continuidade do cumprimento da medida 

liminar.

Em sendo necessário o uso da força, que seja moderada e limitada ao 

estritamente necessário para remoção de obstáculos ao cumprimento da 

medida deferida.

Expeça-se ofício à Polícia Militar e intime-se a parte requerente.

Sirva-se cópia desta decisão como mandado/oficio, ante a escassez de 

servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69285 Nr: 1392-35.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, José 

Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3103-A MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69282 Nr: 1391-50.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA D'APARECIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), 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.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

DIA 5 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, a ser realizado pela 

conciliadora deste Juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu advogado constituído 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61323 Nr: 87-50.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVO BEUTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil. 

No entanto, considerando tratar-se de réu revel citado por edital, assistido 

por curador especial nomeado por este Juízo, fica isento do pagamento 

das verbas sucumbenciais.Translade-se cópia da presente decisão para 

os autos principais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65075 Nr: 1763-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO POSSOBON, CLARINDA BULIANI 

POSSOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAREGA - OAB:8944/PR, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE REF. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69229 Nr: 1360-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO 

- OAB:109486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE AO 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69405 Nr: 1451-23.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, LUCY RAMIRES 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIANEZ CHRISTINE SILVA - 

OAB:24280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária aos requerentes (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-os de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúnam condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Constatada a verossimilhança das alegações dos consumidores, ora 

requerentes, concedo a inversão do ônus da prova em seu favor, 

baseado no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 05 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

realizado pela conciliadora do Juízo, ocasião em que deverão comparecer 

somente as partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, 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. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69424 Nr: 1452-08.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAR AGRO AEREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - 

OAB:12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o certificado na ref. 2, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio de seu patrono via DJE, para que recolha as custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução desta carta 

(art. 390, CNGC).

 Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67758 Nr: 699-51.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 VISTOS.

O Denunciado alega preliminarmente rejeição da denúncia por ausência de 

justa causa; fragilidade da prova/elemento produzido no inquérito policial.

Nesse diapasão, não há como dar guarida, neste momento sumário, as 

teses suscitada pela defesa, visto que a denúncia preenche os requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação do crime e com o rol de testemunha, o que afasta, também, 

a falta de pressuposto processual ou condição da ação.

Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 04, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito as teses arguida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/08/2018, às 16h.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas. 

REQUISITE-SE o recambiamento do preso junto ao estabelecimento 

prisional em que se encontra recolhido.

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, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50793 Nr: 161-46.2013.811.0107
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu ALEX DOS SANTOS BATISTA, qualificado 

nos autos, do crime descrito na exordial acusatória, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem custas.No mais, 

transitada em julgado a presente sentença, e feitas as anotações e 

comunicações devidas, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se (artigo 980, §7° da 

CNGC).Cumpra-se, observando-se o item 1.387 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31800 Nr: 435-83.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPEdMG, KBDON, JDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Levando-se em conta os documentos colacionados aos autos, mais 

precisamente o cálculo do débito atualizado da dívida (pág. 149), tenho 

que a via requerida pelo exequente (art. 528, caput, §§ 1° e 3°, do CPC), 

mostra-se inaplicável, sendo que um dos requisitos para a autorização da 

prisão do devedor é o débito compreendente a até 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da ação, o qual restou ultrapassado.

 Assim, intime-se o exequente, por intermédio de seu causídico via DJE, 

para emendar/adequar a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 592-80.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LUIS BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público Estadual, 

em face de Fábio Luiz Bratz, ambos já qualificados.

 Entre um ato e outro, em sede de audiência de instrução, as partes 

entabularam acordo, o qual, naquela oportunidade, foi homologado (fls. 

186).

Instado a atestar o cumprimento da obrigação, o requerido juntou 

comprovantes de pagamento nas fls. 191/193.

Com vistas ao MPE, foi postulada a extinção da presente demanda (fls. 

195).

 Vieram-me conclusos.

É o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a obrigação restou satisfeita (fl. 191/193), a extinção 

da ação é medida que se impõe, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, 

na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Isento de custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 44-21.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR VALDAMERI, CLAUDEMIR 

VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco 

John Deere S/A, em face de Claudir Valdameri e Claudemir Valdameri, 

todos já qualificados. Entre um ato e outro, as partes litigantes se 

compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela homologação do 

pacto e pela suspensão do feito até o cumprimento da avença. Após o 

decurso do prazo estabelecido, foi noticiado nos autos o pagamento da 

obrigação.

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 

CPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 24-16.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, Éden Osmar da Rocha - OAB:4.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT

 Vistos.

Cumpra-se conforme deliberado nas fls. 588/589.

Sem prejuízo do acima exposto, expeça-se mandado de PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, conforme requerido às fls. 590, observando o 

disposto no art. 833, inciso I e ss, do CPC.

Caso o Sr. Oficial de Justiça certifique a inexistência de bens com tal 

característica, intime-se a exequente, por intermédio de seu patrono, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os rumos 

da execução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 646 Nr: 1-08.1998.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO XAVIER DA SILVA, INORI DA 

SILVA, EDUARDO AUGUSTO SOARES ADOR, ADMAR DA SILVA 

PORTUGAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 776, intime-se a parte exequente, via DJE, 

para manifestar-se acerca do rumo da execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50574 Nr: 843-35.2012.811.0107

 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: ANDERSON JOSÉ RODRIGUES, SHEILA OLIVEIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:5467/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

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$ 480,58 (Quatrocentos e oitenta reais e 

cinquenta e oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 480,58 (quatrocentos 

e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) de taxa judiciária e R$ 480,58 

(quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) de custas..

 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, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 18 de julho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34140 Nr: 551-84.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS 

PINHEIRO LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

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$ 506,98 (Quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 18 de julho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50480 Nr: 683-44.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE CARVALHO, ANGELA MARIA 

CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIANA DE CARVALHO, Filiação: 

Domingos Vieira de Carvalho e Ana Veronica Cardoso da Silva, data de 

nascimento: 20/07/1984, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

estudante e atualmente em local incerto e não sabido ANGELA MARIA 

CRISTINA DE SOUZA, Filiação: Valdecir Evangelista de Souza, data de 

nascimento: 09/03/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

manicure. 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$ 506,98 (Quinhentos e seis reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 18 de julho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 568-23.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RAMILSON BARBOSA, Cpf: 

14221005882, Rg: 940.478, Filiação: Jandira Barbosa da Silva e Hamilton 

Clementino Batalha, data de nascimento: 16/03/1973, brasileiro(a), natural 

de Osasco-SP, casado(a), comerciante. 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$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 126,31 (cento e vinte e seis 

reais e trinta e um centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas..
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 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, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 13 de julho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-CA

O DOUTOR ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA , MM.ª Juiz Substituto 

Diretor do Foro da Comarca de Novo São Joaquim, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a nomeação pelo ato n.º 491/2018-DRH, de 25/06/2018 , 

que nomeou a senhora RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS, para 

exercer o cargo de Técnico Judiciário-PTJ, nesta comarca de Novo São 

Joaquim.

RESOLVE:

LOTAR a servidora RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS, Técnico 

Judiciário para exercer suas funções na Vara Única desta comarca a 

partir desta data

 Publique-se, cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça .

 Novo São Joaquim, 25 de julho de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto e Diretor

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-15.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010162-15.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 11.546,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA DE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG Visto, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária 

a produção de outras provas, motivo pelo qual opino pelo indeferimento de 

produção de novas provas. A requerente alega, em síntese, que solicitou 

um empréstimo consignado com a requerida, todavia, alega que a 

requerida solicitou um cartão de crédito consignado ao invés do produto 

solicitado. Aduz que tem uma dívida “impagável” e que fora enganada pela 

requerida. Por fim, informa que em decorrência desse contrato se viu 

impedida de realizar outros empréstimos. Foi concedida tutela antecipada 

inaudita altera pars, em favor da reclamante (ID n. 9057724). O requerido, 

em defesa, alega que a cobrança é referente a débito decorrente de 

contrato firmado, apresentando o mencionado contrato (Cédula de Crédito 

Bancário, Autorização para Consignação de Empréstimo e autorização 

para desconto em folha de pagamento) e documentos complementares 

dele decorrentes. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Banco requerido se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

trouxe aos autos contrato firmado com a requerente que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes contendo assinatura idêntica 

à da reclamante, bem como documentos pessoais. (ID n. 10474199 - pág. 

1 à 8). Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a do autor no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos do autor, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Ademais, embora a requerente afirme não 

contratou os serviços, porém foi juntado comprovante de TED para sua 

conta bancaria (Num. Num. 10240620), o qual não foi impugnado 

especificamente. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pelo autor inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Todavia, no presente 

caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a parte 

requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados ao 

requerido. Desta forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de 

má-fé, pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela Reclamante na petição inicial, REVOGANDO a tutela antecipada 

concedida (ID n. 9057724); OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente à 

pena de litigância de má fé, no valor de 5% do valor corrigido da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil; OPINO PELA CONDENAÇÃO da requerente, na forma do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando em conta os 

critérios do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. No entanto, DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita em favor da parte autora, diante da natureza da lide e dos 

documentos juntados aos autos; por isso, a condenação em custas e 

honorários advogatícios fica com a exigibilidade SUSPENSA, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78370 Nr: 183-67.2018.811.0095

 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: GDS, ERdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o seu nome de solteira, qual 

seja: ESPÍNDOLA REGINA DE MATTOS.Isento a parte autora ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição 

e Averbação ao Cartório competente.EXPEÇA-SE o competente termo de 

guarda.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61916 Nr: 900-55.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Bartiman da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 141/144 e DETERMINO a 

intimação da parte executada para apresentar novo cálculo do valor 

executado nos autos, atendendo aos parâmetros fixados na presente 

decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de homologação do valor 

apresentado pela Autarquia. Intime-se a parte autora e o INSS.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36707 Nr: 1001-05.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira, 

Jeisimara Pimentel Jantorno Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os embargos à execução não possuem efeito 

suspensivo, bem como não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 

919, §1º do CPC na defesa manejada pelo executado (em apenso, 

eletronicamente), conforme despacho de Ref. 22 daqueles autos (código 

75276), intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40339 Nr: 193-58.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme R. Carvalho Junior - 

OAB:3735/MT

 Nos termos do provimento 52/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da denunciante, que foi designado 

audiência de interrogatório para o dia 22 de agosto de 2018, às 16:00 

horas, bem como fica intimada a denunciante por intermédio desse nobre 

patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 1323-73.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o 

endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no 

mesmo ato a avaliação do bem.Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados desde o cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 1.418.593, submetido ao rito do 

art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56).Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63847 Nr: 737-41.2014.811.0095

 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: EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Vistos em correição,

Insta salientar que conforme decisão de fl.128, restou REVOGADA a 

sentença de fl.98/99, bem como TODOS OS ATOS que a antecederam, 

sendo oportunizado ao autor a emenda da inicial, que assim a fez na 

fl.130, informando que o imóvel correto a ser usucapido é do LOTE Nº 02 

(DOIS), QUADRA 112 (CENTO E DOZE), RUA 124 (CENTO E VINTE E 

QUATRO).

Ademais, conforme fl.133 ocorreu o recebimento da emenda a inicial, bem 

como a determinação de citação do requerido para responder à petição 

inicial e a emenda ocorrida em 17/11/2015, e os demais atos necessários.

Verifica-se que a matrícula atualizada do imóvel correto encontra-se à 

fl.205.

Conforme fl.206, foi expedida a carta de citação do requerido, que se 

manifestou às fls.216/220, informando que já juntou aos autos 

contestação em 21/11/2014 e procedeu com a juntada da matrícula do 

LOTE Nº 10, RUA 124, requerendo que seja realizada a exclusão do 

requerido INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO 

LTDA do polo passivo da lide, tendo em vista que os possuidores do 

imóvel objeto da lide são SERGIO HEINZEN e ROSILENE PASCOAL BAIÃO 

HEINZEN.

Pois bem.

Nota-se que o requerido não se atentou aos dados da carta de citação e à 

emenda a inicial, onde ocorreu a correção do lote objeto da lide, sendo que 

o correto é LOTE Nº 02 (DOIS), QUADRA 112 (CENTO E DOZE), RUA 124 

(CENTO E VINTE E QUATRO), conforme fls.12/13 e 205.

Portanto, INDEFIRO os pedidos do requerido de fls.216/220 e DETERMINO 

que a escrivania certifique o decurso do prazo em relação à apresentação 

de contestação, conforme constou na carta de citação.

Ademais, DETERMINO a intimação do autor para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para se manifestar 

acerca da juntada de correspondência devolvida de 27/06/2018, no prazo 

de 15 dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17427 Nr: 391-57.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de saúde e 

Endemias de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo demandado, visando 

suprir a contradição na sentença proferida às fls. 506/509.

Alega, em apertada síntese, que houve contradição na decisão, eis que 

condenou o Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais 

tanto sobre o valor da condenação quanto ao valor economico obtido na 

sentença..

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte quanto à contradição alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve contradiç]ão na decisão objurgada em 

condenar a parte Embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais em 

10% sob o valor da condenação e o valor econômico obtido na sentença.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para retificar o seguinte trecho:

“Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais que, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado.”

Suprimindo a contradição existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 637-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Henrik Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, para que no prazo legal 

promova a defesa do réu, conforme nomeação em Ref: 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 1741-02.2018.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Luiz Felipe 

Guimarães Moreira, Rivian Ribeiro dos Santos, Waliff Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS - OAB:19872/O, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Tales 

Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, 

inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em 

flagrante de EDGAR JUNIOR NOGUEIRA DA SILVA, LUIZ FELIPE 

GUIMARÃES MOREIRA, WALLIFF ALVES DE SOUZA e RIVIAN RIBEIRO 

DOS SANTOS, CONVERTENDO-AS em prisão preventiva.Oficie-se a 

autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.Determino a realização de exame de 

corpo de delito dos indiciados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 1264-76.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO (art. 

334, §3º, CPC) da audiência de conciliação designada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca, conforme decisão Ref:07.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13741 Nr: 1458-62.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme & Pereira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rene Paschoal Liberatore - 

OAB:36290, Wagner Max Tavares dos Santos Silva - OAB:MT/15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Intime-se a parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 70393 Nr: 1621-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Landvoigt de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse na realização da 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, VII, do CPC, conforme 

decisão Ref: 9.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000046-93.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

PEDRA PRETA , 26 de julho de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA BATISTA GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000045-11.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA LAURA BATISTA GOBBI Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 26 de julho 

de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-26.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000044-26.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 26 de julho 

de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80332 Nr: 1512-34.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 INTIMANDO a parte Requerida, de que foi deferido o pedido formulado 

pelo autor, conforme petição de fls. 116/117, para o prosseguimento do 

feito, e pagamento do valor remanescente, conforme decisão de fls. 52, e 

planilha de fls. 64/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17743 Nr: 2710-82.2007.811.0028

 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: Joana Benedita dos Santos Arruda

 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: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:1585248

 Certifico que, nos termos de legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de sua advogada constituída para intimar da juntada 

de fls.199/204 referente a decisão do STJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100456 Nr: 1867-73.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILESKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9.114, Edésio Jose Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, para o fim de 

CONDENAR EDILSON MILESKI – ME ao pagamento do valor de R$ 9.638,30 

(nove mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos), relativo a 

compra de mercadorias, para IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, acrescido 

de correção monetária pelo índice do INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, corrigidos a partir da citação.CONDENA-SE a parte Requerida ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 15% (quinze 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159039 Nr: 3764-97.2018.811.0028

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Conceição de Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.Lavre-se 

o respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em 

consonância com o art. 212, § 2º do NCPC para apresentar contestação 

no prazo previsto no artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias 

a contar da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158907 Nr: 3722-48.2018.811.0028

 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: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Luiz Terol, Marilene Terol, ALDECIR 

JOSÉ TEROL, CLAUDETE TEROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158907

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cumpra-se a Busca Apreensão Deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de 

Indaiatuba, nos preceitos do Decreto Lei n° 911/69.

Certifique-se quanto a autenticidade da missiva.

Após, se autêntica cumpra-se a Busca Apreensão, servindo a cópia como 

mandado.

Atingida a finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157956 Nr: 3359-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene de Arruda 

Marques Oliveira - OAB:19633/MT

 Intimar advogada do acusado para no prazo legal apresentar a defesa 

prévia, de acordo com o mandado juntado na ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111661 Nr: 2051-92.2015.811.0028

 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): Pedro Paulo Pinto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da dIligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do ofício expedido ao Detran, no valor 

de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146548 Nr: 7344-72.2017.811.0028

 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: Benedito de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, para intimar da 

designação de perícia médica para o dia 05 de outubro 2018, às 10h50min 

nas dependências do Fórum, devendo o autor se apresentar portando 

todos os seus exames e os quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17316 Nr: 2282-03.2007.811.0028

 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: José Luiz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar dos Reis Amorielo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, para manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, acerca 

da petição do Estado, juntada nas fls. 93/95, conforme despacho de fls. 

102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11683 Nr: 2442-96.2005.811.0028

 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 ABN Amaro Real S/A (atual denominação de 

Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite & CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406/A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, para intimar à apresentar cálculo atualizado do débito, 

conforme despacho de fls.269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84900 Nr: 241-53.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merentina Thomé Felisbino

 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:

 Intimar para no prazo legal manifestar juntada de ofício de ref.57 e 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153316 Nr: 1624-90.2018.811.0028

 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: Wanderley Buss Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152639 Nr: 1342-52.2018.811.0028

 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: Angela Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154160 Nr: 1953-05.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Aquino Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.25

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013007-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016792-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA MONTEIRO DA COSTA (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 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MASSAHIRO SAKIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES OAB - MT20584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018137-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(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 

16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013590-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014268-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE AMANCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-98.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016823-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-51.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA CRISTINNE GOMES DE ARRUDA PROENCA MORAES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018057-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

UELITA JANAINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018132-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2018, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-06.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RITA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE AMORIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 
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encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

MARILDA DE AMORIM FERNANDES em face de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendia com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 110,93 (Cento e dez reais e noventa e três centavos) – contrato 

0283056860, inserida em 06/09/2016. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, esta juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar 

suas alegações, porem estas, por sua vez, não se prestam a comprovar 

suas alegações por se tratar de prova unilateral. Constatada a ausência 

de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra 

alternativa, se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados a requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome da requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Importa consignar que a parte Requerente possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 110,93 (Cento e dez reais 

e noventa e três centavos) – contrato 0283056860; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome da requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, 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 PJE. 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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza 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 Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000627-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE ROSA LEMES (REQUERIDO)

RODRIGO TIZZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

Justiça, sendo cobrado o valor de 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82697 Nr: 4675-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data a funcionária do cartório 

desta cidade, Sra. Silvia, entrou em contato e informou a impossibilidade 

de fazer o protesto em nome do executado Ronaldo Pereira de Aguiar, em 

razão de não constar o CPF do executada nestes autos. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84469 Nr: 5756-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA 

- OAB:18772/O

 Tendo em vista a apresentação de exceção de pré-executividade pelo 

executado, conforme ref. 20, manifeste-se a exequente no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de tutela de urgência e demais 

pleitos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45016 Nr: 834-86.2013.811.0059

 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: Rhully Gracielle Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RHULLY GRACIELLE SANTOS BARBOSA, ajuizou a presente ação na qual 
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pleiteia o benefício previdenciário de concessão de auxílio doença 

cumulado com aposentadoria rural por idade em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Após regular trâmite processual, foi determinada a intimação da parte 

autora por intermédio do advogado constituído para, no prazo de 30 

(trinta) dias, anexar aos autos o indeferimento administrativo (fl.89), 

contudo, Nada foi acostado aos autos (fl.91).

Após, foi determinada à intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feio, sob pena de extinção, todavia, não foi localizada 

pelo meirinho (fl.98).

 Intimada por edital às fls.93.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO 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). 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104152 Nr: 4988-74.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Ambiental Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Associação de 

pequenos produtores Rurais setores Palmeiras e Belo Horizonte P. A 

Roncador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanilze Lemes da Silva - 

OAB:19563

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41826 Nr: 1554-87.2012.811.0059

 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: Doralina Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT, Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A, Samir Bennett Buainain - OAB:OAB/MT 13.373

 Despacho

Compulsados os autos, extrai-se que em que a causídica da parte autora 

apresentou concordância quanto aos valores depositados, bem como 

requereu a transferência eletrônica para sua conta pessoal.

Pois bem.

Em que pese o teor da petição retro, em análise ao feito, constata-se que 

na procuração “ad judica” encartada à fl.19, não foi outorgada à 

procuradora da requerente poderes para receber e dar quitação.

Dessa forma, determino a intimação da parte autora por intermédio da 

advogada constituída, para, em 10 (dez) dias, informar os dados 

bancários da requerente ou anexar procuração com poderes específicos, 

a fim de possibilitar a transferência eletrônica do valor.

Decorrido o prazo supra, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21258 Nr: 408-61.2000.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Sulek - OAB:3403/MT

 Despacho

Primeiramente, altere-se para cumprimento de sentença devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC.

 Após, cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fl.181 

(arquivamento provisório).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 1093-23.2009.811.0059

 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: José Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 4628-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Bampi Brasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Paulek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Vardânega Verona - 

OAB:8.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 06, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16582 Nr: 523-03.2010.811.0059

 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: Gessica Mamedia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Jose Saores Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, com base no art. 487, do NCPC, JULGO por sentença, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha destes 

autos de inventário apresentada nos autos, referente aos bens deixados 

por Antônio José Soares Filho, atribuindo aos herdeiros nela contempladas 

– Sâmmara Esteffanny dos Santos Soares e Antônio José Soares Neto, 

os respectivos quinhões, 50% (cinquenta por cento) do valor depositado 

em juízo a cada um dos herdeiros, salvo erro ou omissão e ressalvados 

os direitos de terceiros. Intime-se o advogado constituído para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, abrir uma conta poupança em nome do menor Antônio 

José Soares Neto, a fim de que seja transferido o seu quinhão e 

determinado o bloqueio da conta até completar a idade de 18 anos.Em 

relação aos 50% do quinhão da herdeira Sâmmara Esteffanny dos Santos 

Soares, deverá ser apresentados dados bancários da requerente ou do 

advogado para viabilizar a transferência. Com a juntada, tornem conclusos 

para expedição dos alvarás. Deixa-se de expedir o respectivo formal de 

partilha ou auto de adjudicação diante da inexistência de bens imóveis.Por 

fim, DESENTRANHE-SE as petições de fls. 132/135 e anexe-se aos autos 

competentes, visto que não dizem respeito ao presente feito. Sem custas 

e honorários.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 659-64.2009.811.0049

 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: CHUITI KOYAMA, NELSON HIDEYOSHI HIROMOTO, 

IZIDORO FURMAN, CARLOS TAKASHI KANAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SUSSUMU TAKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis José Gugelmin 

Distéfano - OAB:21.656, Simone Marina Gelinski Brandl - OAB:35504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:22.433/GO

 Despacho

Intimem-se os autores, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 764-11.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Gonçalves, Vastual Mendes da Silva, 

José Roberto de Moraes Souza, Marcos Antônio da Silva, Pedro Carlos 

Morais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

Intimação da parte autora informando que ao tentar realizar no site do 

TRF1ª Região (e-PrecWeb) a Requisição de Pequeno Valor referente a 

estes autos o site anuncia que a beneficiária está em situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil, por isso a requisição não poderá 

ser salva, não sendo possível o cumprimento da decisão, ora exarada, 

para que a advogada esclaresça o ocorrido a autora e providencie a 

regularização do cadastro para posterior emissão do RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99757 Nr: 2396-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Ricardo Choptian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Vieira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Temistocles Matielo Dziubat - 

OAB:69935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16.056 - MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da comarca de Nova Crixás/GO, 

para oitiva das testemunhas RENI BAIOCCO e ELENILSON KENNEDY DA 

SILVA LOPES.

Assim sendo, designo audiência para o dia 13 de agosto de 2018, às 

13h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20168 Nr: 832-87.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Inicialmente, altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, intime-se a autarquia ré, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99757 Nr: 2396-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Ricardo Choptian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Vieira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Temistocles Matielo Dziubat - 

OAB:69935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16.056 - MT

 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FALEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000440-86.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOAQUIM FALEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 
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judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LUSTOSA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000453-85.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA JOSE LUSTOSA MOURA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DE CASTRO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000484-08.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LUISA DE CASTRO SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000485-90.2018.8.11.0059. 

AUTOR: WANDERLEI GONCALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA QUIRINO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000458-10.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SOLANGE MARIA QUIRINO CARDOSO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 
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existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000536-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000536-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADAILTON MORAES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 17h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000448-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ZENAIDE FERREIRA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000460-77.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FALEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000440-86.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOAQUIM FALEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 
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de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LUSTOSA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000453-85.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA JOSE LUSTOSA MOURA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DE CASTRO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000484-08.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LUISA DE CASTRO SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000485-90.2018.8.11.0059. 

AUTOR: WANDERLEI GONCALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA QUIRINO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000458-10.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SOLANGE MARIA QUIRINO CARDOSO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 
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mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000536-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000536-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADAILTON MORAES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu 

antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo a 

aposentadoria. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 17h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000448-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO)

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000448-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ZENAIDE FERREIRA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lopes Lobato, Eduardo Ferreira do 

Nascimento, Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 04933129193, Rg: 1184625, Filiação: Edson Ferreira Barbosa e 

Antonia Adilene Ribeiro do Nascimento, data de nascimento: 20/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Cristalândia-TO, solteiro(a), estudante, Telefone 66 

984008542. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: 1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, 

no dia 18 de abril de 2018, por volta das 22h00, na residência localizada 

na Rua MN 02, nº 375, setor Morada Nova, Confresa/MT, nesta comarca, 

os denunciados EDUARDO e ROGÉRIO, agindo em concurso e unidade de 

propósitos entre si e com o adolescente Maxuel Peres da Silva (fls. 123), 

por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, 

mataram DIEGO SOUSA DA SILVA, desferindo-lhe golpes com objeto 

contundente na cabeça e golpes de faca na região do tórax e abdômen, 

provocando as lesões retratadas no laudo de exame necroscópico 

(anexo), as quais foram a causa da morte da vítima. 2. Na mesma data 

antes aludida, na Rua Morada Nova, a 400 metros do local descrito no item 

1, setor Morada Nova, na cidade de Confresa, nesta comarca, os 

denunciados EDUARDO, ROGÉRIO e MATHEUS, agindo em concurso e 

unidade de propósitos entre si e com os adolescentes Sebastião Júnior 

Silva Martins, Maxuel Peres da Silva e Katelin Oliveira Pires, ocultaram o 

cadáver de DIEGO SOUSA DA SILVA. 3. Nas mesmas circunstâncias de 

tempo e lugar descritas no item 1, o denunciado EDUARDO, agindo em 

concurso e unidade de desígnios com a adolescente Katelin Oliveira Pires, 

inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, eliminando vestígios de 
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sangue, a fim de induzir a erro o juiz e perito, com o fim de produzir efeito 

em processo penal. 4. Por fim, assim agindo, os denunciados facilitaram a 

corrupção dos adolescentes acima referidos, com eles praticando 

infração penal. Com relação a Maxuel Peres da Silva, a infração está 

incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072/90. Consoante se apurou, 

EDUARDO suspeitou que a vítima havia subtraído o seu telefone celular e, 

por tal motivo, decidiu matá-la. Para tanto, EDUARDO, cadeirante, 

ajustou-se com ROGÉRIO e com o adolescente Maxuel. Na data dos fatos, 

estavam na residência de EDUARDO, além dele, a vítima e o denunciado 

ROGÉRIO, bem como os adolescentes Sebastião Júnior Silva Martins, 

Katelin Oliveira Pires (namorada de Eduardo) e Maxuel Peres da Silva. Na 

ausência da vítima (que saiu para buscar bebida, imaginando estar entre 

amigos), ROGÉRIO, EDUARDO e Maxuel articularam como iam matá-la. 

Assim foi que, conforme o ajustado, o adolescente Maxuel, de surpresa, 

desferiu um forte golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, 

fazendo-a cair de joelhos. Na sequência, ele voltou a golpear a vítima, que 

ficou caída no chão. Então, EDUARDO se aproximou e desferiu golpes de 

faca na região do tórax da vítima. A faca quebrou. Não satisfeito, 

EDUARDO se apoderou de outra faca e continuou a golpear a vítima (fls. 

61). O corpo da vítima jorrou muito sangue. Na sequência, Katelin entregou 

panos (lençóis/cobertor) para ROGÉRIO, Maxuel e Sebastião, os quais se 

utilizaram de tais objetos, de um colchão e uma corda para enrolar o corpo 

da vítima, de modo a escondê-lo. Então, EDUARDO ligou para MATHEUS, o 

qual foi ao local e emprestou sua motocicleta para ROGÉRIO e o 

adolescente Maxuel ocultarem o corpo em um terreno baldio, envolto da 

forma acima referida. Nesse contexto, com intuito de induzir a erro o juízo 

e o perito criminal, EDUARDO determinou que a adolescente Katelin 

realizasse a limpeza do local do crime, eliminando os vestígios de sangue. 

Tudo está a indicar que os objetos utilizados para ceifar a vida da vítima 

também foram limpos. O cadáver foi encontrado dois dias depois, em 

avançado estágio de putrefação, com sinais de choque hipovolêmico e 

traumatismo cranioencefálico. O crime foi praticado por motivo fútil 

consistente na suposta subtração do telefone celular de EDUARDO. Foi 

utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi 

ludibriada e golpeada de surpresa quando imaginava estar entre amigos. 

Evidentemente que os denunciados facilitaram a corrupção dos 

adolescentes Sebastião Júnior Silva Martins, Maxuel Peres da Silva e 

Katelin Oliveira Pires, com eles praticando infrações penais. Ante o 

exposto, o Ministério Público denuncia: EDUARDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO como incurso no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, 

bem como nos artigos 211 e 347, parágrafo único, também do Código 

Penal, e ainda por uma vez no artigo 244-B, § 2º, do ECA (item 1), e por 

quatro vezes no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (itens 2 e 3), na forma dos 

artigos 29 e 69 do Código Penal; (...) Requer-se seja a presente recebida, 

citando-se os denunciados para oferecerem resposta escrita em 10 dias 

(CPP, artigo 396), a fim de que seja, ao final, pronunciados para serem 

submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, 

tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as 

vítimas (adolescentes) e testemunhas do rol abaixo. Requer-se ainda seja 

fixado um valor mínimo para a indenização do dano moral suportado pela 

família da vítima, consoante prova a ser produzida perante o contraditório. 

“ R O L ” a) Katelin Oliveira Pires (adolescente) – fls. 18 b) Sebastião 

Júnior Silva Martins (adolescente) – fls. 20 c) Maxuel Peres da Silva 

(adolescente) – fls. 122 1) Ulysses Cabral de Araújo (policial civil) – fls. 

07/07-verso 2) Gildo Aparecido da Silva – fls. 12 3) Cláudia Costa 

Sobrinho – fls. 15 4) Suzana Fátima Santos Oliveira – fls. 19 5) João Paulo 

Ferreira da Silva (policial civil) – fls. 53 6) Adão Delgado da Silva (policial 

civil) – fls. 53

Despacho: Defiro o pedido ministerial retro (ref. 42).Assim sendo, cite-se o 

acusado Eduardo Ferreira por edital, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal.Por fim, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Primavera do Leste/MT a fim de citar o acusado Mateus Lopes, 

atentando-se, todavia, ao endereço fornecido pela representante 

ministerial. Desde já, autorizo a citação do referido acusado por edital, 

caso não seja encontrado no endereço cedido.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 25 de julho de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva dos acusados RENATO GOMES VIEIRA, 

JAYMISSON ERNADES DE OLIVEIRA, JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

JANARI WANDERLEY DA COSTA, JOSENILTON DA SILVA PEREIRA, 

CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO e JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE. Por 

outro lado, com o objetivo de ouvir as testemunhas faltantes da acusação, 

da defesa e realização do interrogatório dos réus, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 08h00 

(horário oficial de Mato Grosso). Oficie-se requisitando as testemunhas 

Volnei Pereira Paz e Adão Delgado da Silva. Certifique-se quanto ao 

cumprimento da carta precatória expedida para oitiva de Adelania Batista 

da Silva. Oficiem-se ao Diretor da Cadeia Pública local e ao Presídio de 

Água Boa requisitando a escolta dos réus.Saem os presentes intimados, 

inclusive todas as testemunhas de defesa presentes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 CERTIFICO e dou fé que em consulta no site do TJMT, constatei que a 

Carta Precatória de ref. 40, objetivando a inquirição da testemunha 

Adelania Batista da Silva, foi distribuída no Juízo Deprecado (Xinguara/PA) 

sob nº 0006526-88.2018.14.0065 e que foi designada audiência para 

oitiva da testemunha para o dia 02 de agosto de 2018, às 11h45min, 

conforme extrato de andamentos processuais em anexo. Intimo as 

defesas dos réus acerca das referidas informações.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 2683-77.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Boesing Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

desfavor de GILMAR BOESING DIAS como incurso nos delitos previstos 

no art. 303, caput e § único, por duas vezes em concurso formal (art. 70, 

1ª parte, do Código Penal), c/c art. 302, §1º, III, ambos da Lei nº 9.503/97, 

e no art. 306, caput, e §§ 1º, II, e 2º, da Lei nº 9.503/97, praticados em 

concurso material (art. 69, caput, CP).

Após regularmente cientificado, foi apresentada a devida defesa 
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preliminar.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de agosto de 

2018, às 15:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

 Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38295 Nr: 2683-77.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Boesing Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 Intimo a defesa da expedição de carta precatória para comarca de 

Juara-MT, com a finalidade de interrogar o denunciado, bem como, 

intimá-lo da audiência de instrução neste Juízo. Ainda, intimo a defesa da 

expedição de carta precatória para Juara-MT para inquirir a vítima, Erica 

Kerolaine da Paz Tonhon e, as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público e defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31045 Nr: 1567-70.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Rala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimo a defesa da expedição de carta precatória para comarca de São 

José do Rio Claro-MT, com a finalidade de interrogar o denunciado, bem 

como, intimá-lo da audiência de instrução neste Juízo. Ainda, Intimo a 

defesa da expedição de carta precatória para comarca de Várzea 

Grande-MT para inquirir as testemunhas arroladas pela acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31045 Nr: 1567-70.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Rala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

desfavor de ODAIR JOSÉ RALA, como incurso no art. 14, “caput”, da Lei 

n. 10.826/03.

Após regularmente citado, foi apresentada a devida defesa preliminar.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 16:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

 Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23493 Nr: 1013-09.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

desfavor de JOSÉ DA COSTA FERNANDES, como incurso no art. 129, §9º, 

do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06.

Após regularmente citado, foi apresentada a devida defesa preliminar.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 16:50min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

 Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37926 Nr: 2496-69.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Santana de Almeida Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/MT

 I – DA NOMEAÇÃOConsiderando a legitimidade das razões apresentadas 

pela causídica Dra. Thais Machado de Sousa, inscrita na OAB/MT sob o 

n.º 23163, REVOGO a nomeação outrora realizada, de modo que 

FIXO/REDUZO os honorários para 6 (seis) URH, em consonância com os 

trabalhos realizados nos autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir 

a respectiva certidão.Portanto, NOMEIO o Advogado Dr. Douglas Marcelino 
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Fracarolli, OAB/MT sob o n° 24914, para patrocinar os interesses da 

acusada SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA LIMA, nos termos e 

prazos legais, sendo que os honorários serão regularmente arbitrados em 

sede de sentença penal.Ressalto, por oportuno, que tal convocação é 

considerada um múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).Advirta-se que eventual negativa 

injustificada de patrocínio dos interesses da parte acarretará na sumária 

exclusão do causídico ora nomeado da lista de defensores dativos desta 

Comarca, haja vista que o mesmo voluntariamente assentiu em exercer tal 

múnus, nos termos do Edital n.º 02/2017/DF.Promova o respectivo 

cadastramento no sistema APOLO.II – DA INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIACompulsando os autos verifico que não estão presentes 

circunstancias que ensejam a absolvição sumária da acusada, nos termos 

do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as 

matérias de defesa aventadas dependem da instrução 

processual.Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material 

ou processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23 de agosto de 2018, às 14:00min.Intimem-se as testemunhas 

arroladas, para comparecerem à audiência acima designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 413-46.2018.811.0019

 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: Rute Benedita Sales Martins

 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:

 Certifico a tempestividade da ref.35.

Impulsiono os autos a fim de intimar a autora para, querendo, impugnar a 

contestação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40459 Nr: 444-66.2018.811.0019

 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: Maria José dos Santos Farias

 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.: 32948 Nr: 206-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Intimo a defesa do acusado para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 1392-08.2018.811.0019

 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: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Rocha, Jucelino 

Aparecido da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a requerente, através de seu advogado, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça 

referente ao ato de citação das partes requeridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 (...)Portanto, considerando a legitimidade das planilhas apresentadas, bem 

como as diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções 

Penais), art. 126, §1°, inciso II, acolho o pedido formulado pela defesa, de 

modo que RETIFICO e DECLARO 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS 

REMIDOS, para os devidos efeitos jurídicos.Outrossim, DETERMINO a 

atualização do memorial descritivo de cálculo de pena, fazendo-o pelo 

Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - MGP, diante de sua 

obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 1.786 da 

C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.Ato contínuo, 

DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Cumpra 

expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 17-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 (...)Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica 

Dra. Ketlin Coroline Schmid, inscrita na OAB/MT sob o n.º 21200-0, 

REVOGO a nomeação outrora realizada, de modo que FIXO/RATIFICO os 

honorários para 5 (cinco) URH, em consonância com os trabalhos 

realizados nos autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a 

respectiva certidão.Portanto, NOMEIO a Advogada Dra. Jéssica Rodrigues 

de Souza, OAB/MT sob o n° 22870-0, para se manifestar, tão somente, em 

relação ao cálculo atualizado de liquidação de pena do reeducando 

Mateus de Sousa Pereira, nos termos e prazos legais, FIXANDO 1 (um) 

URH, para tal finalidade.Ressalto, por oportuno, que tal convocação é 

considerada um múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).Advirta-se que eventual negativa 

injustificada de patrocínio dos interesses da parte acarretará na sumária 

exclusão da causídica ora nomeada da lista de defensores dativos desta 

Comarca, haja vista que a mesma voluntariamente assentiu em exercer tal 

múnus, nos termos do Edital n.º 02/2017/DF.Apresentada a aludida peça, 

EXPEÇA-SE a certidão de crédito, bem como remeta os autos, para ciência 

e manifestação, ao Ministério Público que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Promova o 
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devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.Após, torne os 

autos conclusos para adequação ou homologação do cálculo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo e a inércia da causídica, REVOGO a 

decisão de ref. 126, de modo que NOMEIO o Advogado Dr. Abraão Lincon 

Laet, inscrito na OAB/MT sob o n° 6200-0, para patrocinar os interesses 

do acusado LUAN DALTRO GOMES DE SOUZA, nos termos e prazos 

legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados 

em sede de sentença penal.

Promova ao respectivo cadastramento no Sistema Apolo.

Intime-se o referido acusado, caso inexiste insurgência do causídico 

nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29686 Nr: 850-58.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos da Silva, Mariana da Silva Fixer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Intimo a defesa da expedição de carta precatória para interrogar a 

denunciada, Mariana da Silva Fixer, na comarca de Brasnorte-MT, bem 

como, da intimação de audiência neste Juízo. Ainda, intimo a defesa da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 2018, às 

13:30min, na comarca de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29686 Nr: 850-58.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Carlos da Silva, Mariana da Silva Fixer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

desfavor de VALMIR CARLOS DA SILVA, como incurso nas penas do art. 

217-A, “caput”, art. 218-A, ambos do Código Penal, art. 243, da Lei n. 

8.069/90, e art. 310, da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, “caput”, do 

Código Penal (concurso material); e MARIANA DA SILVA FIXER, como 

incursa nas penas do art. 243, da Lei n. 8.069/90, e art. 33, §3º, da Lei n. 

11.343/06, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal (concurso 

material).

Após regularmente citados, foram apresentadas as devidas defesas 

preliminares.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias 

de defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 13:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

 Requisite-se os(as) acusados(as) na Cadeia Pública Local, se for o caso.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), que por 

ventura, resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31196 Nr: 1645-64.2016.811.0019

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AER, SER, VER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES SILVA - 

OAB:328979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.Em 

relação as nomeações realizadas, FIXO/RATIFICO os honorários 

arbitrados em 4 (quatro) URH para as causídicas Dr. Marcia de Campos 

Luna, inscrita na OAB/MT sob o n.º 12418-O e Drs. Thaís Machado de 

Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23.163.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 2951-34.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ryan Mateus da Silva Pereira, representado por Irani 

Vieira da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao requerente para, querendo, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42590 Nr: 1603-44.2018.811.0019

 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: Elenice Brito

 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 a fim de intimar a parte autora para, querendo, 
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impugnar a contestação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1880-60.2018.811.0019

 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: Maria Cleusa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernande Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a requerente para, requerendo, impugnar 

a contestação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 1919-57.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivon Carlos Carboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - 

OAB:27171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos da Ordem de Serviço nº 02/2016 deste juízo, que 

autoriza a secretaria cumprir, independente de despacho, cartas 

precatórias cujo ato deprecado seja citação, intimação e notificação, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Certifico que intimo a parte exequente acerca da ref.15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 1656-93.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Jorge Padilha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:13990

 “Vistos em correição. Preliminarmente, diante da ausência do advogado 

do denunciado, nomeio, somente para este ato, como advogado dativo, 

Dra. Tatiane Felipetto, arbitrando para o presente ato o valor de 1/2 URH. 

Expeça-se certidão. Não estando presente qualquer hipótese de rejeição 

da denúncia ou de absolvição sumária, recebo a denúncia oferecida, nos 

temos do art. 78 da Lei 9099/95. Considerando, através de consulta 

realizada no site do TJMT, que o denunciado foi devidamente citado por 

carta precatória, mas não compareceu ao ato, defiro o requerimento do 

Ministério Público, e decreto a revelia do acusado. Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Sinop/MT para proceder o interrogatório do 

denunciado. Com o aporte da respectiva missiva, dou por encerrada a 

instrução processual, abrindo-se vistas dos autos para apresentação de 

alegações finais por memoriais, primeiramente ao Ministério Público e, 

após, à defesa, no prazo legal. Considerando que a Dra. Tatiane não 

apresenta memoriais em processos criminais, nomeio como advogado 

dativo para o respectivo ato a Dra. Marcia Campos Luna OAB Nº 12418-O. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 1656-93.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Jorge Padilha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:13990

 Vistos.

Inicialmente, verifico que o rito procedimental a ser adotado no presente 

feito é o sumaríssimo, eis que o fato em questão amolda-se ao conceito de 

infração de menor potencial ofensivo constante da Lei n.º 9.099/95.

 Assim, mesmo diante da impossibilidade da concessão dos benefícios da 

Lei 9099/95 (transação e suspensão condicional do processo), determino 

a citação do denunciado para o comparecimento na AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2017, às 

13h30min.

No momento do ato citatório, certifique-se a Senhora Oficiala de Justiça se 

a mesmo dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, conforme o que determina o artigo 1.373, §3º da CNGC.

Informando o denunciado da impossibilidade de contratar um profissional 

e, considerando a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

ressalto que será nomeado advogado dativo para realizar sua defesa 

técnica, devendo os autos retornarem conclusos para tal providência.

A denúncia será ou não recebida após o(a) defensor(a) do denunciado 

responder à acusação, fato este que poderá ocorrer na audiência acima 

designada (art. 81 da Lei 9099/95).

Por fim, no que tange ao requerimento exposto na letra “a” da Cota do 

Ministério Público, de juntada de certidões de antecedentes criminais 

emitidas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Nacional de 

Identificação, observo que já constam nos autos, motivo pela qual indefiro. 

E quanto ao requerimento de certidão de objeto e pé dos processos 

criminais contra o réu, também indefiro, eis que o órgão ministerial não 

justificou o pedido.

Cite-se o réu, e intimem-se a vítima e as testemunhas.

Cumpra-se o artigo 1.373, inciso III, da CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31784 Nr: 2024-05.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Igaxira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MACHADO DE SOUSA - 

OAB:23163/O

 Termo Circunstanciado n.º 2024-05.2016.811.0019

Código n.º 31784

Juizado Especial

Vistos.

HOMOLOGO por sentença para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, 

conforme termos constantes da ata de audiência de fl. 24.

Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas os beneficiados ficarão impedidos de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.
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Aguarde-se a data aprazada para o adimplemento da obrigação assumida 

pelo autor do fato.

 Vencido o prazo sem cumprimento, intime-o, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para comprovar a efetivação integral dos termos da transação penal. Não 

manifestando no prazo supramencionado, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de março de 2017.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-35.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERRAZ DOS REIS (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)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 28/09/2018, 

às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-35.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERRAZ DOS REIS (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)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 28/09/2018, 

às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-11.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 28/09/2018, 

às 13:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 28/09/2018, 

às 14:00 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145080 Nr: 1913-56.2018.811.0017

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Carneiro dos Santos 

- OAB:51038

 DIANTE DO EXPOSTO, revogo a prisão preventiva do indiciado RODRIGO 

SANTOS VIEIRA, com fundamentação acima. EXPEÇA-SE Alvará de 

Soltura, para colocar o indiciado RODRIGO SANTOS VIEIRA em liberdade, 

salvo se por outro motivo não deva permanecer preso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Determino a imediata expedição dos 

contramandados, bem como a baixa do mandado de prisão outrora 

expedido no Banco Nacional de Mandados de prisão (BNMP). Ciência ao 

MPE e a Defesa do suplicante.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.No mais, em observância ao pedido descrito ao ultimo 

parágrafo, à fl. 87, DETERMINO remessa dos autos ao representante do 

Ministério Público para requerer o que entender por direito.Cumpra-se 

expedindo o necessário.São Félix do Araguaia/MT, 24 de julho de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141321 Nr: 3267-53.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina Ramos de Lima, Jânio Marcos 

Alves, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º ____________

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 25/09/2018, às 

13h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 1382-77.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 DELIBERAÇÃO: Pelo MM Juiz: “Vistos. Cobre-se o retorno da carta 

precatória expedida ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO, contendo a oitiva 

da testemunha de defesa Maurilio Solarevischy Filho (fls.93), bem como a 

carta precatória contendo a oitiva da testemunha Ademar Moreira de 

Souza (fls.133). Abra-se vista à defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias 

para que traga aos autos o endereço da testemunha não localizada, Sr. 

Johann Dávilas Barros Cavalcante, sob pena de preclusão. Após, 

voltem-me conclusos para designação de audiência em continuação para 

se proceder a oitiva da referida testemunha Sai o advogado devidamente 

intimado. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora 
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de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38845 Nr: 2583-70.2013.811.0017

 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): Manoel Alves de Souza, Shirley de Sá, Ruth 

Mendanha Alves, Romario Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 DELIBERAÇÃO: Pelo MM Juiz: “Vistos. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para que se manifeste quanto à localização das testemunhas de 

acusação não localizadas (Carmelita Luiz de Carvalho, Vânia Mendes 

Vasconcelos e Samara Gomes da Silva), bem como ao eventual 

falecimento da ré Shirley de Sá. Após, intime-se a advogada, Dra. Glória 

Ribeiro Dias São José para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao endereço da testemunha GERALDO SILVA DAS NEVES, ou que 

manifeste quanto à eventual desistência, conforme já determinado em fls. 

191, sob pena de preclusão. Com a manifestação do Ministério Público e 

da defesa aos autos, voltem-me imediatamente conclusos para 

designação de nova data de audiência, deixando consignado desde já, 

que deverá a Serventia se atentar para que sejam efetivamente 

procedidas as expedições de intimações das testemunhas Maria Rita 

Cunha e Raimundo Nonato de Jesus, eis que ausentes nos autos. Sem 

prejuízo, COBRE-SE o retorno das missivas expedidas ao Juízos das 

Comarcas de Porto Alegre do Norte/MT, Ribeirão Cascalheira/MT e Vila 

Rica/MT, contendo as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa 

com residência fora da Comarca. Cumpra-se. Às providências.” 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.: 34126 Nr: 143-38.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34126

Vistos em correição.

Cumpra-se a Serventia as determinações constantes da r. sentença.

De modo que:

Expeça-se Ofício ao 1.º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de 

São Félix do Araguaia/MT, para que proceda a baixa da penhora realizada 

no imóvel às fls. 40/44.

 Após, tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 09/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40866 Nr: 1427-13.2014.811.0017

 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: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Gomes Nantes, Francisco Nantes, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Dessa forma, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h00min. (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão.Intimem-se as partes, bem como as testemunhas 

tempestivamente arroladas.Proceda a renumeração do presente feito a 

partir das páginas de fls. 189.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61464 Nr: 1208-43.2017.811.0098

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDI Seguros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alano Lima de Macêdo - 

OAB:221323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, com espeque no artigo 120 do Diploma Processual 

Penal, DEFIRO o pedido confeccionado às fls. 04/05-verso, determinando 

a restituição do automóvel apreendido em favor do requerente HDI 

Seguros S.A, por corolário, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.Na sequência, intime-se a parte 

requerente para efetivar a retirada do referido automóvel, nas 

dependências da delegacia, mediante termo nos autos.Por fim, 

translade-se cópia da presente sentença aos autos principais.Com a 

devida restituição do veículo ao requerente, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.Cientifique-se o MP.P.R.I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 346-38.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Batista da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 62782

 Vistos etc.

Ante o adiantado da hora, restou impossibilitada a realização da 

solenidade outrora aprazada, tendo em vista que a audiência do processo 

sob o código 62917 [438-16.2018.811.0098], prolongou-se 

demasiadamente, sendo que foram arroladas mais de 12 (doze) 

testemunhas, ainda, a primeira oitiva, apenas, durou mais de 40 (quarenta) 

minutos, assim, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

24/07/2018, às 15h05min.

Oficie-se ao juízo deprecante dando conta da nova data e hora que fora 

redesignada a solenidade.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 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.: 62660 Nr: 274-51.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazareno Joaquim Caixeta, Eduardo Moreira 
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Modesto Lima, Gonçalo Francisco Luiz, Graciliano Moreira Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 62660

 Vistos etc.

Ante o adiantado da hora, restou impossibilitada a realização da 

solenidade outrora aprazada, tendo em vista que a audiência do processo 

sob o código 62917 [438-16.2018.811.0098], prolongou-se 

demasiadamente, sendo que foram arroladas mais de 12 (doze) 

testemunhas, ainda, a primeira oitiva, apenas, durou mais de 40 (quarenta) 

minutos, assim, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

24/07/2018, às 15h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante dando conta da nova data e hora que fora 

redesignada a solenidade.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 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.: 62838 Nr: 383-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camita Mendes Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 62838

 Vistos etc.

Ante o adiantado da hora, restou impossibilitada a realização da 

solenidade outrora aprazada, tendo em vista que a audiência do processo 

sob o código 62917 [438-16.2018.811.0098], prolongou-se 

demasiadamente, sendo que foram arroladas mais de 12 (doze) 

testemunhas, ainda, a primeira oitiva, apenas, durou mais de 40 (quarenta) 

minutos, assim, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

24/07/2018, às 14h50min.

Saem os presentes intimados.

Oficie-se ao juízo deprecante dando conta da nova data e hora que fora 

redesignada a solenidade.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 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.: 62883 Nr: 416-55.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 62883

 Vistos etc.

Ante o adiantado da hora, restou impossibilitada a realização da 

solenidade outrora aprazada, tendo em vista que a audiência do processo 

sob o código 62917 [438-16.2018.811.0098], prolongou-se 

demasiadamente, sendo que foram arroladas mais de 12 (doze) 

testemunhas, ainda, a primeira oitiva, apenas, durou mais de 40 (quarenta) 

minutos, assim, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

24/07/2018, às 15h10min.

Oficie-se ao juízo deprecante dando conta da nova data e hora que fora 

redesignada a solenidade.

Requisite-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 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.: 56177 Nr: 705-90.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David de Brito Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56177

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra David de Brito Bezerra, 

devidamente qualificado nos autos.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O 

acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência, conforme certificado à fl. 99.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DAVID DE BRITO 

BEZERRA e julgo extinto o processo.

No mais, quanto ao objeto apreendido à fl. 14, declaro o perdimento do 

Revólver, marca RESIL, calibre nominal, numeração ilegível, niquelado, 

devendo serem remetidas ao Comando do Exército, conforme art. 25 da 

Lei nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC.

Por fim, no que tange a fiança recolhida às fls. 25, expeça-se Alvará de 

Levantamento dos valores depositados, a serem restituídos ao réu, na 

forma do art. 347 do CPP e art. 978, §2º c/c art. 1.471, § 1º da CNGC.

Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 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.: 27295 Nr: 676-84.2008.811.0098

 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): MOISÉS DA SILVA PAGLIUCA, ANTÔNIO DE 

CARVALHO NETO, Alexandre Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cesar Pontes - 

OAB:6181-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, Ricardo da Silva 

Pereira - OAB:, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:4552/MT

 PROCESSO/CÓDIGO Nº (...)Com efeito, considerando a inexistência de 

revogação do mandato conferido ao advogado dos réus, têm os 

causídicos a obrigação legal de representar os interesses daquele em 

Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o 

seu dever e nem justifique suas razões para tanto.Desta forma, concedo 

nova oportunidade aos advogados dos réus para oferecerem as razões 

de apelação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser oficiado à sua 

instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.Por 

conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino a 

expedição da aludida comunicação à OAB.Escoado o prazo para 

apresentação das razões, determino a intimação do denunciado para 

indicação de novo advogado para apresentá-las ou declaração de 

impossibilidade de nomeação.Vencido o prazo para a apresentação das 

razões, determino a intimação do denunciado para indicação de novo 

advogado para apresenta-las ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.Vencido o prazo para a apresentação da referida peça, desde 

já fica nomeado o Dr. Jorge Antônio Gonçalves Junior, OAB/MT nº24346/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 656 de 705



para ambos os réus, que deverá ser intimado para apresentar as razões, 

pelo que desde já arbitro 05 URH a título de honorários advocatícios.Com o 

aporte das razões e contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação. 

(...)”Assim, remetam-se os autos ao e. TJMT, devendo as partes 

apresentarem suas razões em segunda instância conforme 

pontuado.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se o 

remanescente da decisão de fls. 609/610. Porto Esperidião/MT, 12 de julho 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 416-55.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Drª. Francis Raiane Kischner, a qual arbitro 1 (um) URH a titulo de 

honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62838 Nr: 383-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camita Mendes Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Drª. Francis Raiane Kischner, a qual arbitro 1 (um) URH a titulo de 

honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62660 Nr: 274-51.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazareno Joaquim Caixeta, Eduardo Moreira 

Modesto Lima, Gonçalo Francisco Luiz, Graciliano Moreira Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Drª. Francis Raiane Kischner, a qual arbitro 1 (um) URH a titulo de 

honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 346-38.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Batista da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Considerando que nesta Comarca não há defensoria pública, nomeio para 

o ato a Drª. Francis Raiane Kischner, a qual arbitro 1 (um) URH a titulo de 

honorários.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 903-25.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanisio Pereira de Souza, Maycon Douglas da 

Silva Cherer, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que, 

para o cumprimento da Carta Precatória oriunda da Segunda Vara Cível 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao 

processo 551-44.2018.811.0041 (origem), que aguardo o recolhimento da 

diligência no valor total de 1.288,00 (hum mil e duzentos e oitenta e oito 

reais) que deverão ser pagos através da CPD – Central de Pagamento de 

Diligência do TJMT, tendo em vista que os endereços indicados pertencem 

a Comunidade Vila Picada (200 KM) e Serra da Graciosa (260 KM), 

conforme endereços indicados nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53271 Nr: 1328-28.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM, JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1328-28.2013.811.0098

Código: 53271

Vistos.

Considerando a certidão de fl. retro, REDESIGNO para o dia 28 de 

AGOSTO de 2018, às 11h10min, a audiência de conciliação outrora 

aprazada nos autos, a qual realizar-se-ia no dia 30/07/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 25 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50605 Nr: 4159-87.2011.811.0011

 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): José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Código nº 50605

Vistos.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de junho de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1067-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Amâncio da Cunha, Mauricio Dias 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 169676

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de ELIZEU AMÂNCIO DA 

CUNHA visando apurar possível infringência ao artigo 28, caput, da Lei 

11.343/06, conforme descrito na inicial acusatória.

Os fatos se deram em 09.08.2015 (fl. 11).

Fora reconhecida a prescrição quanto ao corréu (menor de 21 anos) em 

08.11.2017 às fls. 76/77.

A defesa pugnou pela prescrição da pretensão punitiva estatal às fls. 

82/88.

Vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo requerido possui prazo 

prescricional próprio de 02 (dois) anos, conforme art. 30 da lei 11.343/06.

A considerar que da data dos fatos (09.08.2015), até a presente data 

(28.06.2018), decorreu referido termo legal, não incidindo qualquer causa 

suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Assim, com fulcro no 

art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ELIZEU AMÂNCIO DA CUNHA, já qualificado nos autos, pelos fatos 

apurados na presente ação penal.

Reconhecida a prescrição, revogo a audiência anteriormente aprazada.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37416 Nr: 1179-18.2015.811.0080

 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: PMMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR O DIVÓRCIO 

de PATRICIA MACEDO MENDANHA CARDOZO e PEDRO PEREIRA 

CARDOZO.Não há custas.Arbitro em 01 URH os honorários advocatícios 

do advogado dativo nomeado.Após o trânsito em julgado: expeça-se 

mandado ao cartório competente para as providências de praxe.Intimar 

parte autora beneficiária pessoalmente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55441 Nr: 642-17.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SLLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos 

(ressalvada a gratuidade da justiça deferida).

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Oportunamente, lavre-se termo de guarda.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 15-81.2016.811.0080

 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: KMGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda, conforme requerido.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36386 Nr: 730-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.
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Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 3871-19.2017.811.0080

 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: JDCDS, JRSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 3958-72.2017.811.0080

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, MSAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de ALVARÁ JUDICIAL para autorização para 

contrair matrimônio a menor Mirian Stefany Alves dos Santos, nascida em 

22 de setembro de 2001, atualmente com 16 anos, representada por sua 

genitora, Sra. JANETE CLÉIA DOS SANTOS.

Alega a requerente que mantem relacionamento amoroso com MARCOS 

PEREIRA DOS SANTOS e pretende se casar com ele em meados do mês 

de fevereiro do ano de 2018. Todavia, seu genitor está em local incerto e 

não sabido, de modo que se busca o suprimento da vontade dele, uma vez 

que a sua genitora concorda com a união do casal.

Parecer do Ministério Público favorável

Vieram conclusos. É o relatório.

Na hipótese de nubentes menores cujos pais estejam ausentes, não 

deverá ser feito o registro sem o necessário e competente alvará judicial 

de suprimento de consentimento (artigo 1.519 do Código Civil).

Por meio do petitório de Ref:16, o advogado constituído informa que a 

adolescente está grávida e requer o suprimento judicial com urgência, ante 

a iminência do nascimento do filho. Além disso, anexou as três 

declarações de testemunhas que comprovam a ausência de 

consentimento paterno, tendo em conta que o genitor se encontra em local 

incerto ou não sabido.

Assim, por se tratar de procedimento que não envolve maior dilação 

probatória, entendo que a concessão do pedido se impõe, não existindo 

qualquer óbice à pretensão.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, 

nos termos da petição inicial.

Expeça-se alvará.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36389 Nr: 732-30.2015.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, MBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, SARA 

COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para RECONHECER M. A. B. 

como filho de M. M. S., devendo a Secretaria expedir o mandado de 

acordo com o pedido formulado pela parte beneficiária (fazendo constar 

nome e qualificação adequada). Além disso, condeno o réu ao pagamento 

da quantia de 50% do salário mínimo nacional, desde a citação, além de 

50% de todas as despesas extraordinárias.Custas e honorários 

advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da 

causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 698-21.2016.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, FDAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF. 56: Defiro os pedidos formulados pelo Parquet.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo o Dr. Aleksander Pasoti Fossa – 

OAB/MT – 18.252/A, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48901 Nr: 2059-39.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EW, HWA, IWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de aguarda.
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Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51771 Nr: 3388-86.2017.811.0080

 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: RAIMUNDA BARBOSA SILVA, JAINE SILVA GOMES, 

ANITA PEREIRA DA SILVA, Rubens Silva Gomes, REJdS, GEANE SILVA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a presença de herdeiro incapaz, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação quanto ao requerimento de REF 19.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1139-36.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, o que 

faço para o fim de CONDENAR o acusado RENATO MALDANER, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 217-A do Código 

Penal. PASSO A DOSAR A PENA. Inicialmente impõe-se a análise das 

circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.A 

culpabilidade com que agiu o réu não extravasa o tipo penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17678 Nr: 868-03.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calmen Maria Canci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, nesta data, procedi com o cadastro da 

RPV, Requisições nº 0000044.2018.8.00847, conforme documento em 

anexo, uma vez que a RPV nº 0000020.2018.8.00847 foi devolvida pelo 

motivo "Inconsistência no preenchimento do valor dos juros (valor irrisório 

ou correspondente à taxa de juros)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34267 Nr: 1278-22.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdL

 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

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, o que faço para o fim 

de CONDENAR o acusado AILTON PADILHA DE LIMA, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no artigo 217-A do Código Penal. PASSO A 

DOSAR A PENA. Inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias 

judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.A culpabilidade com que 

agiu o réu não extravasa o tipo penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37993 Nr: 1491-91.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória, o que 

faço para o fim de CONDENAR o acusado NELTON DA SILVA, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 217-A do Código 

Penal. PASSO A DOSAR A PENA. Inicialmente impõe-se a análise das 

circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.A 

culpabilidade com que agiu o réu não extravasa o tipo penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 302-15.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Lopes da Cunha, ISAURA LOPES DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas 

e honorários advocatícios pela parte autora, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15357 Nr: 1321-66.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albery Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos informando se há a renúncia do valor excedente, para que seja 

expedido os RPVs.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 464-44.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012, Helcio Castro e Silva - OAB:4585/GO, Maria 

Luiza Gonçalves Canedo Ornelas - OAB:33.750/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 
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atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33809 Nr: 973-38.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plínio Roque Pressi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALAN HEINEN - 

OAB:25823/SC

 Vistos.

Analisados os autos, observo a necessidade de expedição de cartas 

precatórias para inquirição das testemunhas.

 Desta forma, acolho o pedido da defesa do acusado à REF. 63, eis que 

razoável e justificável para o fim de cancelar a audiência designada 

nestes autos para o dia 22/01/2019.

 Determino a expedição das cartas precatórias.

 Cumpridas as missivas, certifique-se e tornem conclusos para 

designação de audiência de instrução por este Juízo em momento 

oportuno.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 2590-28.2017.811.0080

 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: VPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a não apresentação das primeiras declarações bem 

como a inércia do inventariante Vilson Pedro Tisott, reputo ser 

desnecessária a instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC, de 

modo que promovo a sua REMOÇÃO da condição de inventariante, com 

supedâneo no art. 622, inciso II, do CPC, ao tempo em que nomeio 

inventariante o herdeiro TIARLE MAGDA DA SILVA TISOTT.

Assim, intime-se o mencionado herdeiro, por seu advogado constituído, 

para, em 05 (cinco) dias, comparecer em cartório e assinar o termo de 

compromisso.

Após, cumprir integralmente a decisão de REF 04, certificando-se.

Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o andamento do 

processo, o Código de Processo Civil elenca como solução a instauração 

de incidente de remoção do inventariante e nomeação de outro 

inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41937 Nr: 1529-69.2016.811.0080

 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: MBFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o réu 

ao pagamento de 01 salário mínimo mensal, a título de pensão alimentícia, 

além de 50% de despesas extraordinárias, devidamente comprovadas 

pela parte beneficiária. Os bens adquiridos serão partilhados na 

proporção de 50% para cada parte. A guarda do menor será 

UNILATERAL, nos termos da fundamentação. Lavre-se termo de guarda 

definitivo.Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da 

sucumbência, por não ter se oposto ao pedido. Não há custas.Intimar 

parte autora beneficiária pessoalmente.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60616 Nr: 2914-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

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.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58944 Nr: 2202-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARDENIA ALVES NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado 

em REF 04, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante a inexistência de 
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angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44759 Nr: 81-27.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, parágrafo 1º, do Novo CPC, a penhora em 

dinheiro é prioridade, podendo o juiz alterar a ordem da penhora nas 

demais hipóteses de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritária, o 

objetivo do legislador é evidente: a preferência pela penhora em dinheiro é 

ABSOLUTA, prevalecendo em toda e qualquer execução, 

independentemente das particularidades do caso concreto (Direito 

Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, pg. 1163/1164). E isso 

porque penhorado dinheiro, o processo executivo não precisará passar 

pela fase procedimental de expropriação do bem penhorado, sendo que, 

em regra, se trata de uma fase complexa, difícil e demorada.

Pois bem.

Analisando o requerimento da parte exequente, não vislumbro hipótese de 

alteração da ordem preferencial estipulada pelo NCPC, notadamente 

quando o bem que pretende ser penhorado se amolda na quinta posição 

(art. 835, inciso V, NCPC).

Desta forma, deixo, por ora, de analisar o pedido de penhora do bem 

imóvel indicado, em razão da ausência de PREJUÍZO para ambas as 

partes, facultando-se ao exequente requerimento expresso de penhora 

online de valores via Bacenjud ou demonstração de circunstâncias aptas 

a ensejar a alteração da ordem pretendida.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 841-30.2004.811.0080

 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): CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38356 Nr: 1601-90.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FRANCISCO 

GENUINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT/11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41295 Nr: 1110-49.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO FERREIRA, 

EDMILSON ARAUJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47625 Nr: 1384-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17469 Nr: 659-34.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUBISZESKI E KUBISZESKI LTDA - ME, 

Francisco kubiszeski, MATILDE KUBISZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5.225/MT, Sergio Roberto Rocha 

Renz - OAB:3.924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32585 Nr: 1355-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON WISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33998 Nr: 1111-05.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querência Comércio de Máquinas Agrícolas 

Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40772 Nr: 828-11.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Jose Huther, VANESSA MARIANI HUTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR LUCIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30535 Nr: 524-51.2012.811.0080

 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: PT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVZ

 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: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526-MT

 Vistos.

 Considerando-se o resultado do bloqueio de valores via Bacenjud, 

cumpra-se conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da complementação da diligência da 

Sra. Oficial de Justiça (R$ 30,00 - trinta reais), que deverão ser recolhidos 

mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), 

devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos 

autos, para o cumprimento do novo mandado de Busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39042 Nr: 164-77.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, UBIRAJARA 

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, RUDINEI MAZZUTTI, TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Alvará assinado. Certificar o necessário e arquivar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39043 Nr: 165-62.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, TIAGO MAZZUTTI, 

RUDINEI MAZZUTTI, VANIA AURIA DELFINO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Alvará assinado. Certificar o necessário e arquivar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39044 Nr: 166-47.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alvará assinado. Certificar o necessário e arquivar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55921 Nr: 790-28.2018.811.0080

 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: IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que 

impugne a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59919 Nr: 2620-29.2018.811.0080

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 
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911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 

14 do art. 3º do DL 911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 384-75.2016.811.0080

 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: Renato Custódio Ribeiro, Maria das Graças Alves 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aquiles Ledur, MARIA TEREZINHA LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - OAB:19527/O, 

Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Henrique Ledur - 

OAB:94.219

 Vistos.

Analisando a petição inicial, alega-se, em síntese, o exercício da posse 

mansa e pacifica com "animus domini", sem qualquer intervenção de 

terceiros, de maneira ininterrupta, por tempo suficiente para a aquisição da 

propriedade sobre o imóvel descrito na petição inicial, sendo uma parcela 

do lote 11 no Setor Industrial desta urbe, que originalmente media 5.000,00 

m2.

Citado pessoalmente quanto à pretensão ajuizada, o MUNICÍPIO DE 

QUERÊNCIA manifestou interesse na lide, informando que o imóvel em 

questão possui inúmeras pendências de débitos com o Fisco Municipal, 

conforme Certidões de Dívida Ativa – CDA juntadas, correspondentes aos 

anos de 2003 a 2009, período anunciado pelo autor que exerceu a dita 

posse mansa e pacífica. Não houve manifestação da parte autora.

Desta forma, embora tenha sido encerrada a instrução processual, mas 

considerando a não quitação dos tributos incidentes no imóvel, 

notadamente o IPTU (de competência do ente municipal) no período 

indicado na inicial, o que demonstraria a fragilidade da argumentação do 

animus domini, faculto à parte autora a juntada de comprovantes de 

quitação dos tributos ou esclarecimento que entender pertinente, com 

fundamento no artigo 09 do NCPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

 Aguardar decurso de prazo.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60516 Nr: 2882-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial requerido por RODRIGO DEVILLA, 

pretendendo obter autorização para a participação das adolescentes 

Lorrainy Lima da Silva, Evellyn Cristina Coimbra da Silva, Gabrieli Fernanda 

Fuechter, Iandra Alves de Almeida, Nicole Maristela Pereira Carvalho, 

Karen Pereira Cavalcante da Silva, Stefany Lorraine Rodrigues Azevedo, 

Andiely Cristina de Lima Araújo e Pabline Danieli Paim da Silva, no desfile 

para escolha da rainha e princesa do evento “Rodeio Show 2018”, a ser 

realizado no dia 27 de julho de 2018, na Associação da Agrovila PA 

Coutinho União, zona rural, município de Querência/MT.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

concessão do pleito, mediante o preenchimento das recomendações 

elencadas (REF 13).

Decido.

Trata-se de pedido de autorização judicial feito por RODRIGO DEVILLA 

para a participação das adolescentes Lorrainy Lima da Silva, Evellyn 

Cristina Coimbra da Silva, Gabrieli Fernanda Fuechter, Iandra Alves de 

Almeida, Nicole Maristela Pereira Carvalho, Karen Pereira Cavalcante da 

Silva, Stefany Lorraine Rodrigues Azevedo, Andiely Cristina de Lima 

Araújo e Pabline Danieli Paim da Silva no evento “Rodeio Show 2018” a ser 

realizado na “Associação da Agrovila PA Coutinho União”.

Inicialmente, reputo desnecessária a repetição das normas contidas da 

Portaria n. 06/2004 deste Juízo de Querência/MT, devendo o requerente, 

bem como a organização do evento, observar fielmente o já estabelecido, 

sob pena de responsabilização.

Dito isto, é caso de concessão do alvará, em consonância com o parecer 

ministerial.

Ante o exposto, CONCEDO o alvará de autorização de permanência das 

adolescentes no evento mencionado, condicionado à observância das 

recomendações apontadas pelo Parquet.

Sem prejuízo, consigno que a concessão não isentará os organizadores 

de eventual responsabilização pelo descumprimento das medidas 

prometidas.

Intime-se.

Ciência ao MP.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 1535-76.2016.811.0080

 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: VIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a união estável 

havida entre o autor VITOR e ELUCELEIDE, no período indicado na 

inicial.Sem custas. Não há condenação em honorários advocatícios, em 

razão da causalidade.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 3705-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCBAP, PAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBDGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:16585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Vistos.

Cumpra-se a decisão do E.TJMT. Manifeste-se a parte ré sobre o 

cumprimento da decisão, no prazo de 48h.

 Aguarde-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59439 Nr: 2438-43.2018.811.0080

 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: ANA CAROLINA MAZEI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido, para 

DETERMINAR a suspensão dos atos constritivos no lote de matricula n. 

3933 descrito na inicial, até ulterior deliberação deste Juízo.Providencie-se 

o necessário, inclusive com a juntada desta decisão nos autos de código 

33998.DA ORDEM DE CITAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOCITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para 

comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo 

setor de Conciliação da Comarca.A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis – art. 679 do CPC) será 
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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.Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59940 Nr: 2627-21.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 30 

de agosto de 2018, às 18h (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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 003/2018/DF.

O Excelentíssimo Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e,

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, o local de realização do TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

NÍVEL SUPERIOR do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que 

em conformidade com o Edital 01/2017/DF – DJE 9976/2017 e 

014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012 e 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

realização do certame (CIA0125488-26), nesta Comarca de Ribeirão 

Cascalheira-MT realizar-se-á em:

Data: 05/08/2018.

Horário: 08h00min às 11h00min. (MT).

Local: Prédio do Fórum.

Avenida: Padre João Bosco, nº 2.310 – Setor Rodoviário – Ribeirão 

Cascalheira/MT.

Relação dos candidatos inscritos na Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT:

1- Uglênia Vieira Barros Bueno.

2- Verônica Ferreira de Moura Amorim.

3- Lorrainy Alves Ribeiro.

4- Ruthe Mara Cardozo Maffei.

O candidato deve comparecer ao local designado para a realização da 

prova, com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de 

documento de identificação original, com foto e comprovante de inscrição.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da lei.

Ribeirão Cascalheira, 26/07/2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro

Decisão

Vistos.

Trata-se de Pedido de Concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade, relativa ao quinquênio de 01/03/2013 a 01/03/2018, 

formulado por Rodrigo Fleitas Mendonça Aguiar , Oficial de Justiça da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira.

É o breve relatório.

DE C I D O

A licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto no Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas, Lei Complementar n°. 04 de 15 de outubro de 1990, 

cujo artigo 109, caput, que dela tratava, foi posteriormente, revogado pela 

Lei Complementar Estadual n°. 59 de fevereiro de 1999, que assim 

prescreve:

"Art. 2° - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço Público Estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecuniária, ou contagem de 

tempo em dobro para fim de aposentadoria".

Todavia, para fins dessa licença há alguns requisitos que devem ser 

observados, além dos impedimentos para a concessão, especificados no 

artigo 110 da LCE n°. 04/90.

 "Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se do cargo em virtude:

a) licença por motivo de doença de pessoa de família, sem remuneração;

b) licença para interesses particulares;

c) condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

"Parágrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas".

Por outro aspecto, com as alterações do Regimento Interno do Tribunal do 

Estado de Mato Grosso, publicadas no Diário da Justiça n°. 7610, de 04 de 

maio de 2007, circulado em 07.05.2007, compete a Diretoria dos Fóruns 

conhecerem e julgar os processos que versam sobre requerimentos 

formulados por servidores da 1ª instância, cabendo recurso ao Conselho 

da Magistratura, concernentes à licença-prêmio, nos termos estabelecidos 

por seu art. 30, § 1°, in verbis:

"Os processos que versarem sobre requerimentos formulados por 

servidores do poder Judiciário de 1ª Instância, concernentes a 

licença-prêmio, licença para tratar de interesses particulares, licença por 

motivo de doença em pessoa da família, licença por afastamento do 

cônjuge ou companheiro, por prazo indeterminado e sem remuneração, 

licença para o serviço militar, licença para atividade política, férias e 

afastamento até 30 (trinta) dias, serão conhecidos e julgados pelo Diretor 

do Fórum da Comarca na qual o requerente encontra-se lotado, 

expedindo-se os atos necessários, com recurso ao Conselho da 

Magistratura, dispensada a intervenção do Ministério Público, observados 

os requisitos previstos em lei" (grifo meu).

No caso sub examine, conforme a informação prestada pelo Gestor Geral, 

o servidor Requerente foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de 

Justiça na Comarca de Ribeirão Cascalheira no dia 1º de março de 2013 e 

até os dias de hoje exerce o mesmo cargo.

A referida certidão retrata, ainda, a inocorrência de qualquer das 

hipóteses que não autorizam a concessão de licença, razão por que tem 

ele direito ao benefício pleiteado.

Ante o exposto, no uso das atribuições legais, em conformidade com o 

artigo 30, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso, regulamentado pelo Provimento n°. 018/2007/CM, publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico, Ed. N°. 7637, disponibilizado em 14 de junho 

de 2007, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor RODRIGO FLEITAS 

MENDONÇA AGUIAR, oficial de justiça da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira, CONCEDER-LHE, com fulcro no artigo 109 da LCE n°. 04/90 e 

artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n°. 059/99, 03 (três) meses de 

licença-prêmio, relativo ao quinquênio de 01/03/2013 a 01/03/2018, de 

acordo com a informação e certidão feita pelo Gestor Geral, 

condicionando o gozo à conveniência do serviço público e à anuência da 

chefia imediata.

Intime-se o servidor. Decorrido o prazo para eventual recurso, o que 

deverá ser certificado, façam-se as anotações e comunicações 

necessárias.

Após, arquivem-se os presentes autos, observadas as prescrições legais 

e normativas.

Cumpra-se.

Ribeirão Cascalheira, 03 de julho de 2018.

Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do réu da decisão judicial de ref. 

146

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do réu para, Considerando-se 

que o acusado Antônio foi intimado pessoalmente e manifestou interesse 

em recorrer da sentença (ref. 195), intime-se a defesa técnica do 

acusado para apresentação de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31689 Nr: 112-89.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FELIPE FERREIRA, DIONES PEREIRA 

DA SILVA, FRANCISCO CANIDE DE AZEVEDO, MANOEL MESSIAS DA 

SILVA, IVONETE APARECIDA FÁBIO, GAUCHINHO DE TAL, VINICIUS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:6.426-A/MT, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 

3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Lúcia 

Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0, NEMIAS 

BATISTA PEREIRA - OAB:4544-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono (Dr. Nemias 

Batista Pereira - OAB:4544-B) do réu do Diones Pereira da Silva, para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21595 Nr: 1203-88.2011.811.0079

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Ribeirão Cascalheira - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORU NAGUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA KARULINY 

ALVES JOSEVICIUS, para devolução dos autos nº 

1203-88.2011.811.0079, Protocolo 21595, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 331-47.2017.811.0052 – Código 42961

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de WALISSON COSTA 

FERNANDES DA SILVA, vulgo “ZOINHO” por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §3º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento é o relativo aos processos da competência do Tribunal do 

Júri.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

Ademais, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

quanto ao petitório defensivo acostado à ref. 23.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52320 Nr: 1328-93.2018.811.0052

 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): Cristiano de Almeida Souza, José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Iuri Seror Cuiabano - OAB:10838
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 Processo nº. 1328-93.2018.811.0052 – Código nº 52320

Vistos, etc..

Apresentada as Respostas à Acusação (Ref. 34 e 36), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 13 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório 

dos acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza os recuperandos à aludida 

solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12997 Nr: 838-52.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José Pereira da Silva, Elinielson José 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Vistos, etc..

Em detida análise, considerando a ausência de Defensoria Pública nesta 

comarca e o fato de que o advogado Dr. André Paiva Coelho foi nomeado 

apenas para o ato da audiência realizada (fl. 408/v), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu para informar se tem condições financeiras para 

constituir causídico, o que deverá ser certificado pelo sr. Meirinho.

Com a resposta, CONCLUSOS para nomeação de defensor dativo ou 

prosseguimento do feito.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1152 Nr: 92-10.1998.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS, JODR, AAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:MT/21.907, Nilton Cezar Rios - OAB:1795/RO

 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Penal intentada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face dos réus Antônio Alves Teixeira, Eugênio 

da Silva e José Otávio da Rocha, pela prática do crime capitulado no art. 

121, par. 2º, inc. IV c/c art. 29, ambos do CP, ocorrida em 26 de outubro 

de 1986. Vieram-me conclusos os autos. 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. O artigo 107 do Código 

Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela 

prescrição. Complementando, o artigo 109 do mesmo códex, fixa o lapso 

temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da 

sentença final, mais precisamente, a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado. Ademais, fundamental destacar que o réu José Otávio da Rocha, 

à época do cometimento da ação, era menor de 21 anos, fato que reduz 

pela metade os prazos de prescrição, conforme delineado no art. 115 do 

CP. Isso posto, com base no artigo 316 do CPP e art. 107, inciso IV, 

primeira figura, c/c art. 109, inc. I e art. 115, todos do CP, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA outrora decretada em desfavor ao acusado e 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que DECRETO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de José Otávio da Rocha. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de José Otávio da Rocha, o 

encaminhando via carta precatória à comarca de Ji-Paraná/RO para 

cumprimento, libertando o acusado, se por outro motivo não estiver preso. 

Ademais, DETERMINO o prosseguimento do feito em relação aos outros 

acusados. CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento da carta precatória de 

fls. 344/v e REQUISITE-SE informações, se necessário. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à defesa. Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 77-45.2015.811.0052

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 77-45.2015.811.0052 – Código: 35147

Vistos, etc..

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pela Defesa (ref. 197), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), 

uma vez que tempestivo.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, em que pese o Ministério Público já ter apresentado contrarrazões à 

ref. 204, dê-se NOVA VISTA para, querendo, em igual prazo, as ratifique 

ou retifique.

De tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento dos 

recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

Por fim, em detrimento aos serviços prestados pelo Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT 21378, DEFIRO o petitório de ref. 197 e ARBITRO 

os honorários advocatícios no importe de 05 URH – R$ 4.482,55 com 

expedição imediata de certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42960 Nr: 330-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Saem os presentes intimados para apresentação de memorias finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do 

CPP.

 Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para prolação 

da sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 1592-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O

 (...) DEFIRO o pleito em apreço, transferindo o condenado DEUSIVAN 

FERNANDES DA SILVA do regime fechado para o semiaberto, hipótese em 

que deverá se recolher à sua residência durante o repouso noturno, entre 

as 19h30min e 6h30min, lá permanecendo o dia todo nos fins de semana e 

feriados, além de ter que comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou 

educacional) no prazo de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE 
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REGRESSÃO.DESIGNO o dia 18 de OUTUBRO de 2018 para realização da 

audiência admonitória, a qual concretizar-se às 14 HORAS, oportunidade 

em que o reeducando será cientificado das condições do novel regime. 

EXPEÇA-SE ofício comunicando o diretor da cadeia pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como a respeito do novo regime. Igualmente 

EXPEÇA-SE ofício comunicando ao comando da Polícia Militar e à Delegacia 

de Polícia Civil desta comarca, para que tomem conhecimento do regime 

deferido ao reeducando e auxiliem na vigilância do seu 

cumprimento.Independentemente da audiência acima aprazada, determino 

ao Diretor da Cadeia Pública Local que PROMOVA IMEDIATAMENTE A 

INSERÇÃO DO REEDUCANDO NO NOVO REGIME, para que este usufrua 

desde já dos benefícios advindos da progressão.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se 

preso por outro motivo. No ato da soltura, O APENADO DEVERÁ 

INFORMAR ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, DEVENDO 

ESSA INFORMAÇÃO SER CERTIFICADA PELO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 

processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 

2 URH, que perfazem a quantia de R$ 1.793,01 (mil, setecentos e noventa 

e três reais e um centavo).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação 

em nome do advogado Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 

5.106-A.Após, VISTA dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.INTIME-SE e o 

reeducando e sua defesa da designação da audiência.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42960 Nr: 330-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 330-62.2017.811.0052 – Código 42960

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 13H00MIN, 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 1092-49.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tenório de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Homologo a desistência da testemunha Ivan de Oliveira Arruda.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do substabelecimento.

Declaro encerrada a instrução probatória.

Saem os presentes intimados para apresentação de memorias finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do 

CPP.

 Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para prolação 

da sentença.”

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37551 Nr: 955-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirley Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Considerando a renúncia da nomeação do advogado dativo LUIZ 

GABRIEL MARTINS, advogado, OAB/MT 24.343/O, revogo a referida 

nomeação de e nomeio o Dr. Charles de Paula Almeida – OAB 24.735/O 

para patrocinar os interesses de CIRLEY MARIA DA SILVA. Destaco que 

os honorários serão fixados em sentença, de acordo com o trabalho 

realizado.

Conforme requerido, DÊ-SE VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 1402-26.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcemir da Silva Ferreira, Carlos Alexandre 

Saldiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geni Euripedes de Souza - 

OAB:37871-GO

 Processo nº. 1402-26.2013.811.0038 – Código 32955

Vistos, etc..

Ante o documento colacionado à ref. 40, DETERMINO que o Sr. Gestor 

Judiciário providencie com urgência a expedição de carta precatória à 

Comarca de Serranópolis/GO, instruindo-a com os documentos 

necessários, com fito de regularizar a prisão do denunciado.

Expeça-se ofício a POLINTER solicitando o recambiamento do preso para 

esta Comarca.

 Cumpra-se com urgência.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75242 Nr: 2504-07.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Muniz Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento 

do mandado na Joana de Cima (Zona Rual de Rosário Oeste-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.Conforme Certidão do Senhor Oficial de Justiça de Ref. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79473 Nr: 233-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Freitas Bizerra, Wagner Chaves 

Bizerra Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugênio Sobradiel Ferreira - 

OAB:OAB/PR 19.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE CONDE - 
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OAB:OAB/RJ 87.690

 Certifico e dou fé que a Testemunha Renato Aparecido Nunes arrolado 

pela requerida é Policial Rodoviário Federal e está lotado em Rosário 

Oeste-MT, porém não consta o endereço da Testemunha na Carta 

Precatória, impossibilitando a sua localização, pois neste Município não 

possui uma Sede de Policia Rodoviária Federal, razão pelo qual intimo a 

parte requerida para informar o endereço completo da testemunha para a 

intimação da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 155-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Rogério Rodrigues de 

Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - 

OAB:OAB/MT 15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - OAB:

 Intimo as partes da seguinte decisão: 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 15h45min. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 2494-26.2018.811.0032

 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: Rozenilda Bomdespacho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO SABINO DA SILVA, Virginiaramiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO a Liminar 

requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA 

POSSE em benefício da parte autora, bem como PROÍBO as partes 

requeridas de praticar atos que atentem contra a posse da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento da liminar, sem prejuízo da adoção de outras 

medidas eficientes ao cumprimento desta decisão. Autorizo, desde logo, 

caso seja necessário, força policial para o cumprimento do mandado.Por 

fim, consigno que nada impede que a questão seja reanalisada, caso 

sobrevenham fatos novos no curso da ação.Citem-se as partes 

requeridas para que apresentem compareçam à audiência de 

conciliação;Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 25 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52185 Nr: 393-89.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelso Bazzo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 Certifico e dou fé que Saiu Alvará de Soltura na data 09/11/2015 para o 

réu Jelso Bazzo Junior e que seu último endereço consta em Nobres-MT, 

assim sendo intimo o referido réu no último endereço constados nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 155-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Rogério Rodrigues de 

Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - 

OAB:OAB/MT 15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - OAB:

 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 15h45min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 3847-38.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Vistos em correição.

Estando encerrada a instrução processual, converto as alegações orais 

em memorias escritos.

Abre-se vista dos autos ao MP, e após, à Defesa Nomeada (Dr. Nilton 

Marcos Nunes Pereira – OAB/MT 15.481), para que apresentem suas 

alegações finais no prazo legal. Em seguida, conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 2354-89.2018.811.0032

 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 SOARES

 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.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou decisão administrativa da autarquia previdenciária que 

indeferiu o pedido do benefício ora reclamado.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da referida decisão 

administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

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.: 50367 Nr: 187-12.2012.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Antonio de França
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:SP/50.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos om a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir transcrita:Vistos em correição. Trata-se de Ação 

Monitória intentada por banco ITAUCARD S/A em face de JONES ANTÔNIO 

DE FRANCA, ambos já devidamente qualificados nos autos, Em petição 

retro, requer a parte autora a desistência da ação.Os autos vieram-me 

conclusos para deliberação. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência. Neste passo, 

verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que encontra 

obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver indícios de 

que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já contestada a 

ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do processo (art. 485, § 

4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo notícias acerca de 

infringência a norma de ordem pública e estando as partes de comum 

acordo quanto ao término do processo, é de se impor a extinção do 

processo. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito 

alhures, HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Revogo toda e qualquer medida 

constritiva que porventura tenha sido realizada nos autos. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver. Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63848 Nr: 2117-60.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ausência da parte autora e de seu advogado, mesmo intimados, 

e não apresentando qualquer justificativa para a ausência até o inicio da 

audiência, aplico o disposto no art. 362, §2º do CPC, dispensando a 

produção das provas requeridas.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55861 Nr: 731-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos om a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir transcrita:Trata-se de ação de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A em face de Anaide Quirina Conrado, ambos devidamente qualificados 

nos autos.Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito, promovendo sua regularização processual, entretanto, 

quedou-se inerte.É o relatório do necessário. Passo a decidir.A demanda 

deve ser extinta no estado em que se encontra.Neste ínterim, uma vez 

constatado o desinteresse de qualquer das partes em dar continuidade no 

processo, resta tão somente a este Magistrado a via da extinção do 

processo sem resolução do mérito, mormente porque em que pese à 

incidência do impulso oficial como regra geral, há atos processuais que 

são de competência privativa das partes e que, portanto, não podem ser 

supridas pelo juízo de ofício.Ademais, registre-se, por oportuno, que o 

interesse processual é uma das condições da ação, e sem elas o 

processo não pode se desenvolver válida e regularmente.Ante o exposto, 

forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

em custas (art. 485, § 2º, do CPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 501-55.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - 

OAB:OAB/MT 11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

16.016-0

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o denunciado, para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 1591-35.2011.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Inv.em Direitos Creditários não Padronizados 

PCG-Brasil Multicarteira, Bem Distribuidora de Valores Mobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos om a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir transcrita: Vistos em correição.Trata-se de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG 

MULTICARTEIRA, em face de RODRIGO DOS SANTOS BRITO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Concedida liminar de busca e 

apreensão do seguinte bem: (Fls. 37/38).Mandado de busca e apreensão 

não cumprido, uma vez que o bem não foi localizado e o requerido também 

não fora encontrado conforme (Fls. 95).Restando infrutíferas as tentativas 

de localização da parte requerida restou determinada a sua citação por 

edital (Fls. 96).Petição da parte requerente pugnando pela Extinção da 

presente ação diante do cumprimento da obrigação pela parte requerida 

(Fls. 105).Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Compulsando os autos, verifico conforme relatado pela parte 

autora que o débito fora satisfeito, alcançando assim a finalidade colimada 

na presente demanda. Conclui-se, portanto, que a prestação jurisdicional 

fora realizada, sendo despicienda a prática de outros atos processuais. 

Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o processo, com 

fundamento no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Revogo toda e 

qualquer medida constritiva que porventura tenha sido realizada nos 

autos. 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.: 27564 Nr: 1940-72.2010.811.0032

 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: Elias Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 
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OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos om a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos a seguir transcrita: Vistos em correição. Trata-se de Ação 

Aposentadoria Rural por Invalidez ou Auxílio Doença proposta por Elias 

Santana da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando estes autos, 

consta-se que a parte autora fora devidamente intimada para manifestar o 

seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo sua regularização 

processual, entretanto, quedou-se inerte. É o relatório do necessário. 

Passo a decidir. A demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer 

das partes em dar continuidade no processo, resta tão somente a este 

Magistrado a via da extinção do processo sem resolução do mérito, 

mormente porque em que pese à incidência do impulso oficial como regra 

geral, há atos processuais que são de competência privativa das partes e 

que, portanto, não podem ser supridas pelo juízo de ofício. Ademais, 

registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de 

direito alhures, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de 

Processo Civil. Isentos de custas, das despesas processuais e os 

honorários advocatícios por insuficiência de recursos, por serem pobres 

na forma do art. 98 e seguintes, do CPC. 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.: 55861 Nr: 731-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Anaide Quirina 

Conrado, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas (art. 485, § 2º, do CPC).

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.: 23726 Nr: 943-26.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cediney José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sebastião Moura da Silva - OAB:2863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Depósito intentada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de CEDINEY JOSÉ DE SOUZA, ambos já devidamente qualificados 

nos autos,

Em petição retro, requer a parte exequente a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-55.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON GLORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-76.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000125-76.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALMIR MAXIMIANO 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. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 
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conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos id 9363813. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-09.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000123-09.2017.8.11.0032 REQUERENTE: APARECIDO 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. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9360927. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-06.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE OLIVEIRA OAB - MT0017346D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. CARVALHO LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010018-06.2016.8.11.0032 REQUERENTE: PEDRINA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: A. CARVALHO LIMA & CIA LTDA - ME Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos id 3321471. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-83.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BOABAID DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000325-83.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANA CLAUDIA BOABAID DE 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9777049. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-83.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BOABAID DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000325-83.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANA CLAUDIA BOABAID DE 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 
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sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

9777049. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-28.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIO OESTE PREFEITURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000221-28.2016.8.11.0032 REQUERENTE: MAXIMA AMBIENTAL 

SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: ROSARIO 

OESTE PREFEITURA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 4317257. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT0006900A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000286-86.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE CORREA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000286-86.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE CORREA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000286-86.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE CORREA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-56.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000482-56.2017.8.11.0032; 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: ANTONIA MARIA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

11857685. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-77.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDE MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000112-77.2017.8.11.0032. REQUERENTE: LUCIDE MARIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-42.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000233-42.2016.8.11.0032. REQUERENTE: MATHEUS BARROS DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Alega a parte autora que possui conta junto ao Banco 

para financiamento estudantil - FIES que precisa ser editado anualmente. 

Todavia, informa que ao tentar realizar mais um aditamento, como faz 

todos os anos, foi surpreendido com a informação que seu nome 

constava com óbito junto aos cadastros do Banco do Brasil. Aduz que 

essa inscrição descabida e indevida causou-lhe diversos transtornos, 

pois além de estar vivo, precisa fazer o aditamento de seu contrato de 

FIES para continuar os estudos. Por fim, postulou pela condenação em 

danos morais. A matéria em discussão decorre de contrato de prestação 

dos serviços educacionais, cujo pagamento foi financiado pelo Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), instituído pela Lei n.º 10.260/2011. O FIES 

envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos 

diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o 

estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; 

o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, 
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como agentes financeiros. Nessas condições, entendo que há interesse 

jurídico de ente público federal, qual seja, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) quanto à questão em análise 

nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da uníssona 

jurisprudência: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE ENTE PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

interesse de ente público federal. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

559805820148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015). Em consequência, reconheço a 

incompetência do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível. Por fim, registro que a incompetência absoluta, como 

matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os 

pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, 

recomendando à parte reclamante que deduza sua pretensão perante a 

Justiça Federal. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-42.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BARROS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000233-42.2016.8.11.0032. REQUERENTE: MATHEUS BARROS DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Alega a parte autora que possui conta junto ao Banco 

para financiamento estudantil - FIES que precisa ser editado anualmente. 

Todavia, informa que ao tentar realizar mais um aditamento, como faz 

todos os anos, foi surpreendido com a informação que seu nome 

constava com óbito junto aos cadastros do Banco do Brasil. Aduz que 

essa inscrição descabida e indevida causou-lhe diversos transtornos, 

pois além de estar vivo, precisa fazer o aditamento de seu contrato de 

FIES para continuar os estudos. Por fim, postulou pela condenação em 

danos morais. A matéria em discussão decorre de contrato de prestação 

dos serviços educacionais, cujo pagamento foi financiado pelo Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), instituído pela Lei n.º 10.260/2011. O FIES 

envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos 

diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o 

estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; 

o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, 

como agentes financeiros. Nessas condições, entendo que há interesse 

jurídico de ente público federal, qual seja, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) quanto à questão em análise 

nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da uníssona 

jurisprudência: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE ENTE PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

interesse de ente público federal. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

559805820148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015). Em consequência, reconheço a 

incompetência do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível. Por fim, registro que a incompetência absoluta, como 

matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os 

pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95, 

recomendando à parte reclamante que deduza sua pretensão perante a 

Justiça Federal. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-79.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-62.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 36/2018-DF O Doutor Alexandre Paulichi Chiovitti, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, no 

uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO a reabertura do núcleo da Defensoria Pública Estadual 

nesta comarca de Santo Antônio de Leverger/MT; CONSIDERANDO que 

compete ao referido órgão a atividade de auxilio aos jurisdicionados 

hipossuficientes (CF, art. 134); e, CONSIDERANDO o recente entendimento 

dos tribunais superiores vedando a nomeação de advogados dativos onde 

houver Defensoria Pública instalada.

RESOLVE:Art. 1º. Revogar as portarias de nº 60/2017-DF, 63/2017-DF e 

4/2018-DF. Art. 2º. Os efeitos desta portaria retroagirão à data de 23 de 

julho de 2018, data da reabertura do núcleo da Defensoria nesta comarca. 

Art. 3º. Os processos eventualmente distribuídos nas datas de 21 e 22 de 
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julho de 2018 (sábado e domingo) serão de competência da Defensoria 

Pública, haja vista a inexistência de expediente forense, salvo aqueles da 

competência do plantão judicial. Parágrafo único. Nos casos específicos 

do caput deste artigo, não haverá fixação de honorários advocatícios. Art. 

4º. Será de responsabilidade dos advogados dativos o requerimento para 

fixação de honorários nos processos que foram nomeados. Art. 5º. 

Havendo pendencia de protocolo de ação, deverá o advogado encaminhar 

a parte interessada para a Defensoria Pública desta comarca. Art. 6º. Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. Publique-se e registre-se. Remetam-se cópia 

desta Portaria à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça e 

Presidência do Tribunal de Justiça para fins de conhecimento. 

Comunique-se, remetendo-se cópia, aos advogados dativos que eram 

cadastrados. Santo Antônio de Leverger, 26 de julho de 2018.

Alexandre Paulichi Chiovitti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 1034-38.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSADL, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9271/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerida a informar se possui interesse na assinatura 

de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, nos moldes do art. 57, §§ 7º 

a 14.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 1158-21.2018.811.0053

 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: MARIA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

Ref. 62: HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, 

para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Ref. 63: DEFIRO a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados via Bacenjud, em favor da parte Exequente, nos termos 

postulados.

Ref. 64: Com a liberação dos valores constritos, proceda-se a devidas 

baixas em eventuais constrições judiciais realizadas em bens em nome do 

Executado.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86870 Nr: 1143-52.2018.811.0053

 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: ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEFERSON FERREIRA NUNES - 

OAB:23861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 489-41.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT, SUYAN MAGALHAES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Idade 

Rural, ajuizada por Alcebíades Ribeiro da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Observo que os autos em análise, por serem físicos, encontravam-se em 

carga com a advogada da parte autora, porém, conforme certidão exarada 

em 18/06/2018, os mesmos foram extraviados.

 Verifico, por outro lado, que todas as peças principais dos autos foram 

reproduzidas por meio da Ação de Restauração de Autos n.º 

1357-48.2015.811.0053 (cód. 73551), em trâmite.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Neste contexto, inviável o prosseguimento da presente ação em razão de 

seu extravio, mister a extinção do feito.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo as partes com a extinção da 

presente, pois que, como dito, foi instaurado procedimento de restauração 

dos autos n.º 1357-48.2015.811.0053 (cód. 73551).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, X, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, PROSSIGA-SE na ação de 

restauração n.º 1357-48.2015.811.0053 (cód. 73551), juntando-se cópias 

eventualmente remanescentes destes autos, à luz do art. 735 e seguintes 

do CPC.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos com baixa na distribuição.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 86924 Nr: 1167-80.2018.811.0053

 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: CRISTIANE LUZIA MACEDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Não identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - 

OAB:25287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71746 Nr: 479-26.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBISNEY MESQUITA NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT

 Intimação da parte autora para apresentar no prazo legal as 

contrarrazões do recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 1319-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546/O

 Vistos etc.

Cuidam-se de embargos à execução opostos por Joilson Correa em face 

de Luiz Henrique de Melo Lopes representado por sua genitora Josllaine 

Karoline de Melo Lopes, onde, em suma, se questiona o mérito da ação de 

execução principal (Processo: 1677- 98.2015.811.0053, Código: 74153).

Em ref. 25, a parte Embargada noticiou a composição amigável entre as 

partes, devidamente homologada nos autos principais.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos à execução prestam-se, unicamente, a 

questionar a ação de execução principal (Processo: 1677- 

98.2015.811.0053, Código: 74153). Com efeito, todas as matérias trazidas 

são atinentes às condições da ação executiva principal ou quejandos ali 

cobrados.

Contudo, noticiou-se na demanda executiva principal um acordo 

entabulado entre as partes, contando, inclusive, com a anuência do ora 

embargante.

Destarte, percebe-se que falece interesse processual superveniente ao 

ora embargante para o prosseguimento desta demanda.

Imperiosa, assim, a extinção deste processo.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, os presentes embargos à execução opostos por 

Joilson Correa em face de Luiz Henrique de Melo Lopes representado por 

sua genitora Josllaine Karoline de Melo Lopes, nos termos do art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante. Honorários advocatícios conforme 

convencionado em acordo.

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.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 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: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação reivindicatória aforada por IZES PRADO DE SOUZA e 

MÁRCIA DE SOUSA LEÃO em face de JOEDERSON GONÇALVES DA 

SILVA.

Extrai-se da prefacial que a parte requerente adquiriu imóveis neste 

Município de Santo Antônio de Leverger, mas o requerido aduz ser seu os 

mesmos imóveis.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão 

de liminar para desocupação do bem pelo requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

aventado.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 978-05.2018.811.0053

 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: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZANE LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 1168-65.2018.811.0053

 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): R A NOVAIS DE ARAUJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De igual forma, INDEFIRO o pedido de retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem, vez que impertinente à ocasião.Após executada a 

medida liminar, CITE-SE a parte Requerida para, querendo: i) no prazo de 

05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que equivale à 
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somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela 

Lei 10.931/04; e ii) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigno as advertências legais 

contidas nos arts. 334 e 344 do CPC.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86103 Nr: 819-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R GUEDES ME - CASA DE CARNES SANTA 

TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente da interposição do agravo de instrumento.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Aguarde-se a decisão do recurso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Intimação da parte requerida para apresentar no prazo legal as 

contrarrazões do recuso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83569 Nr: 2027-18.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada, ao argumento de turbação praticada em 

bem de sua propriedade .

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão 

de liminar para que se determine a cessação da turbação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 928 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) a posse anterior; e, (ii) o esbulho praticado.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado.

CITE-SE a parte requerida à manifestação no prazo legal, pena de revelia.

Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71237 Nr: 197-85.2015.811.0053

 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: erika rodriguesda cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença aforado, como 

decorrência de crédito inadimplido.

Foi realizado o pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil 

aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

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.

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86862 Nr: 1142-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, LUCIANE 

ROSA DE SOUZA, DIEGO TADANO PADILHA, HAMILTON JOSE E SILVA, 

ADRIANO GARCIA DA COSTA, JOSANEA APARECIDA DE SOUZA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, pois que, em muitos casos, o pedido 

administrativo foi pleiteado a poucos dias.

Mister, portanto, a oitiva dos impetrados.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 883-72.2018.811.0053

 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: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo MM.º Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme abaixo:

1 - De posse do mandado (20180 - Código: 86256) e, após obter 

informações de que o bem objeto de busca e apreensão estaria na região 
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de Barão de Melgaço, diligenciei-me até a aludida região, bem como, pelas 

imediações, sendo certo que, após algumas incursões por aquelas 

bandas, logrei êxito em localizá-lo na comunidade de Vila Recreio, zona 

rural daquele município.

2 - Assim sendo, na data de 26/07/2018, após as mencionadas diligências, 

PROCEDI COM A BUSCA E APREENSÃO DO bem objeto deste instrumento, 

conforme AUTO DE BUSCA E APREENSÃO, e AUTO DE DEPÓSITO 

anexos.

 3 - Naquela mesma oportunidade, CITEI /INTIMEI VALTER DOMINGOS DA 

SILVA, tudo de conformidade com o despacho transcrito, entregando-lhe 

cópia do mandado juntamente com cópia da inicial, sendo certo que, Valter 

Domingos bem ciente ficou após a leitura do mandado que lhe fiz, 

aceitando a contrafé que lhe ofereci, apondo em seguida sua nota de 

CIENTE no verso do instrumento.

4 - SOLICITO seja INTIMADO A PARTE AUTORA a depositar a 

complementação das referidas diligências no valor de R$ 2.110,00 (DOIS 

MIL CENTO E DEZ REAIS). Para tanto, o autor devera acessar o site do 

TJMT e clicar em: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE 

GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

Santo Antônio de Leverger-MT, 26 de julho de 2018.

Luiz Fernando Corrêa

Oficial de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-67.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

APARECIDA CORTEZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

MANOEL LEONARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

LUCIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019503A (ADVOGADO)

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT0019138A-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 26 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011884-88.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de julho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (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, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CERINO CORREIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 26 de julho de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (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, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENIMARIA DA SILVA 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, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENIMARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENIMARIA DA SILVA 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, 26 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-23.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT0013511A (ADVOGADO)

ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA OAB - MT0013353A (ADVOGADO)

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0012300A (ADVOGADO)

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0009300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7962 Nr: 633-09.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓSIO PAZETE & CIA. LTDA., AMBRÓSIO 

PAZETE, LUIZA MARIA PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE

 QUE DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13141 Nr: 864-31.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 

8873

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23749 Nr: 1375-87.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22647 Nr: 267-23.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SAMUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - OAB:MT 

4411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA BARACCHINI CURY - 

OAB:161326

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE

 QUE DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 859-62.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MECÂNICA SÃO MARCOS LTDA - ME, 

SEBASTIÃO DE MORAIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE

 QUE DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 686-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 
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ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 2144-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, LETÍCIA CAIRES GOMES - 

OAB:MT 25285/O

 Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerente, para que se manifeste 

quanto ao pleito retro referencia n. 15, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25925 Nr: 1543-55.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA LANDIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1543-55.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 25925

Vistos.

Considerando a sentença de fls. 27 que julgou extinto o processo sem 

resolução de mérito por inépcia da inicial, bem como o acórdão de fls. 

51/54 manteve a sentença apelada, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

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 Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85291 Nr: 288-18.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 AUTOS 288-18.2018.811.0039

CÓDIGO 85291

Vistos.

 Considerando certidão de ref. 27, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que 

diligencie, via contato telefônico, à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos _ SEJUDH, notificando acerca do ofício expedido na data 

de 04/06/2018 (ref. 16) e solicitando providências para o recambiamento 

do reeducando a esta cidade e Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT, por tratar-se de sentenciado deste Juízo, nos termos do art. 

289-A, § 3º, do Código de Processo Penal c/c art. 1.439 e 1.440, ambos 

CNGC/TJMT.

No mais, CUMPRA-SE as demais deliberações constantes na decisão de 

ref. 14, especialmente quanto à realização do cálculo de pena.

Às providências.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, por se tratar de réu preso.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20206 Nr: 373-19.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, GCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic, MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Autos nº 2009/9.

Código nº. 20206.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal do representante da parte exequente, 

para que se manifeste nos autos, conforme o pleito fl. 134/135.

Devido o requerido ter cumprido com sua obrigação e quitado sua dívida 

de acordo com a fl.131, às contas báncarias do executado estão 

bloqueadas de acordo com à fl. retro.

 O executado requer o desbloqueio de sua conta eletrônica, intime-se no 

prazo de 30 (trinta) dias o exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010181-33.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Intime-se a parte, cientificando-a acerca do ID de vinculação de 

valores (ID:07201800000668225) conforme Ordem de Bacen em anexo. 

Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110666 Nr: 2445-41.2018.811.0078

 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: afm, SDSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 
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nome de solteira, SILVANA DE SOUZA MATOS.Expeça-se Ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), para que sejam 

adotadas as providências necessárias à averbação na certidão, devendo 

encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior 

levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Custas e taxas já quitadas.Expeça-se o termo de guarda 

COMPARTILHDA.Expeça-se o formal de PARTILHA, conforme pactuado na 

inicial.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70055 Nr: 1562-41.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111474 Nr: 2920-94.2018.811.0078

 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: JSDL, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111667 Nr: 3032-63.2018.811.0078

 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: SDLA, VDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111101 Nr: 2688-82.2018.811.0078

 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: IGDSR, JGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM 
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RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para que determine a 

expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil 

competente adotando as providências necessárias, devendo encaminhar 

a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior levantamento 

dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Sem Custas.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111965 Nr: 3212-79.2018.811.0078

 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: RFDCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: ROSINEIDE FERREIRA DA CRUZ.Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca 

de ARAÇÚAI/MG para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Sem 

Custas.Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 2719-05.2018.811.0078

 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: FML, DFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: FATIMA LINO DOS 

SANTOS.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de TANGARÁ DA SERRA/MT para que 

determine a expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código 

Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro Civil competente adotando as providências necessárias, devendo 

encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior 

levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Sem Custas.Intimem-seCumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2461-92.2018.811.0078

 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: ADSFM, ALBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, ADRIANA DA SILVA FERREIRA.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Nova 

Mutum/MT para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente(5º Ofício de notas) adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos 

requerentes.Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Sem 

Custas.Expeça-se o termo de guarda em favor da GENITORA.Expeça-se o 

formal de PARTILHA dos bens conforme pactuado na inicial.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112019 Nr: 3254-31.2018.811.0078

 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: IRDC, FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110431 Nr: 2320-73.2018.811.0078

 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: MARILENE RAMOS DE OLIVEIRA, LOURIVAL DANTAS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 
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CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, MARILENE RAMOS.Expeça-se Ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), para que sejam 

adotadas as providências necessárias à averbação na certidão, devendo 

encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior 

levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111038 Nr: 2656-77.2018.811.0078

 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: RPDS, EPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111084 Nr: 2680-08.2018.811.0078

 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: ADMDS, WPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Cáceres/MT para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

CUSTAS.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2556-25.2018.811.0078

 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: GKL, CPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes, requerendo sua homologação, bem 

como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111309 Nr: 2809-13.2018.811.0078

 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: EDOM, RMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, ROSIMEIRE MIRANDA GOULART.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Espigão Doeste/RO para que determine a expedição de mandado de 
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averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

CUSTAS.Expeça-se o termo de guarda DEFINITIVA dos menores em favor 

da genitora.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104810 Nr: 4072-17.2017.811.0078

 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: IBBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES 

- OAB:2542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, ISOLDE BECKENKAMP.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Nova 

Mutum/MT para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente(5º Ofício de notas) adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos 

requerentes.Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Custas 

e taxas já quitadas.Expeça-se o termo de guarda em favor da 

GENITORA.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111668 Nr: 3033-48.2018.811.0078

 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: ASS, WCDS, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110387 Nr: 2299-97.2018.811.0078

 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: AOL, FDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111968 Nr: 3215-34.2018.811.0078

 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: DRDO, MRHPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 
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termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110260 Nr: 2217-66.2018.811.0078

 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: MPdEdMG, MCDS, MDDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Promotoria de Justiça desta 

Comarca requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110925 Nr: 2586-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDC, VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A autora voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja: MARILANE TELES CIDÁLIO.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

ROSÁRIO OESTE/MT para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

C U S T A S . E x p e ç a - s e  o  t e r m o  d e  g u a r d a 

COMPARTILHADA.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105796 Nr: 4481-90.2017.811.0078

 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: SDJN, MJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em Correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

SEM CUSTAS.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111473 Nr: 2919-12.2018.811.0078

 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
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 PARTE AUTORA: QFR, CDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111313 Nr: 2811-80.2018.811.0078

 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: MOPFG, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111094 Nr: 2685-30.2018.811.0078

 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: GTS, ESF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 1984-06.2017.811.0078

 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: AAV, EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora à ref. 25 

aduzindo haver erro material na sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 
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oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe erro material na decisão, visto o 

nome da autora constou de forma errônea.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar o erro material existente na sentença e 

consignar que onde se lê “JUSLAINY MOTA OLIVEIRA” , leia-se: ADRIANA 

ALVES VIEIRA.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111306 Nr: 2807-43.2018.811.0078

 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: VCDMN, EGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, VALÉRIA CRISINA DA MASSENA NOLETO.Expeça-se 

Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), para que 

sejam adotadas as providências necessárias à averbação na certidão, 

devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para 

posterior levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.SEM CUSTAS.Expeça-se o termo de guarda 

DEFINITIVA do menor em favor da genitora.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 3171-15.2018.811.0078

 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: FHM, KCRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Vilhena/RO para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

CUSTAS.Expeça-se o termo de guarda COMPARTILHADA.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111066 Nr: 2672-31.2018.811.0078

 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: CLMDS, DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, CHIRLYS LAURA MONTEIRO.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Cuiabá/MT para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

CUSTAS.Expeça-se o termo de guarda COMPARTILHADA.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111037 Nr: 2655-92.2018.811.0078

 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: RMDS, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos em correição.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes perante a Defensoria Pública Estadual 

requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Defiro aos autores os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos 

termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na petição 

inicial em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem Custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81059 Nr: 666-56.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925, 
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WALESKA M PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:MT/16218/0

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 437-96.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARCIA SALES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Nesta data, faco a juntada do resultado de consulta via BACENJUD e 

anexo a esta decisão. Assim, proceda o Senhor Gestor com o INTEGRAL 

cumprimento das decisão de referência 40.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88760 Nr: 405-57.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA LOPES DOMINGUES MARSON, 

SILVANA LOPES DOMINGOS MARSON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Tendo em vista a proposta de Acordo acostada à ref. 40, REMETA-SE os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Com a juntada da manifestação Ministerial, torne os autos conclusos.

Destaco ainda, que este magistrado encontra-se cumulativamente 

respondendo pela 42ª Zona Eleitoral, onde os trabalhos estão 

intensificados, com a proximidade da Eleição Presidencial deste ano, bem 

como o elevado número processual na Comarca (mais de 7(sete) mil 

processos) inviabiliza um grau de correição esmiuçado.

 Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise 

do gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS.

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos.

Os principais prejudicados quanto a ausência de conferência prévia e 

devidamente certificada não é este juízo, tão pouco os servidores, mas 

sim a sociedade sapezalense.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-44.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GODOY INGLEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da juntada 

de AR de ID 14388859.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DOS REIS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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 10/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-46.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IDERLON DANTAS 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 14h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-31.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOUSQUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 14h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31488 Nr: 812-44.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do complemento valor da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais), 

nos termos da certidão do Oficial de Justiça de fls. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 614-07.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que designei audiência de conciliação nos presentes autos para 

o dia 27/07/2018 às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 290-17.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que comprove o pagamento da diligência no 

prazo de 10 (dez) dias.

Caso não haja comprovação do pagamento da diligência, por restar 

frustrada o cumprimento do ato, devolva-se a carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30995 Nr: 518-89.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cambará e Materiais de Construção 

em Geral - LTDA, José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Roberto de Oliveira, Patricia Molina de Oliveira Arruda, Paulo Victor 

Carvalho Arruda, Marcos Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nei Calderon - OAB:GO/44.132-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que comprove o pagamento da diligência no 

prazo de 10 (dez) dias.

Caso não haja comprovação do pagamento da diligência, por restar 

frustrada o cumprimento do ato, devolva-se a carta precatória.

Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 1357-77.2015.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do réu, 

para no prazo de 05 dias apresentar memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 2575-72.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA, 

MARIELLI FLAVIA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado de Sorriso, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o 

encaminhamento da deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24732 Nr: 1008-50.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUCÉLIO DOS SANTOS GUILHERME, 

Valter do Carmo Pereira, Carlos do Carmo Pereira, Darcy Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Enédia Maria Albuquerque Melo 

Medeiros - OAB:MT 3.557-A

 (...) .Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Carlos do Carmo Pereira.Dando 

seguimento ao feito, determino a remoção do acusado José Jucélio do 

rosto dos autos, haja vista declaração da extinção da punibilidade 

(f.149).Certifique-se quanto ao cumprimento das missivas expedidas para 

inquirição de testemunha.Por fim, considerando que o acusado Carlos do 

Carmo Pereira foi citado pessoalmente, determino o desmembramento do 

feito em relação ao referido réu.Sem prejuízo, designo desde já audiência 

para interrogatório do réu Carlos do Carmo Pereira para a data de 16 de 

agosto de 2018, às 13horas.Intime-se o Ministério Público, o acusado e a 

Defesa.Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, no 

que couber.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de julho de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63673 Nr: 1456-42.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

postergando a análise da guarda compartilhada dos menores, bem como, 

fixo os alimentos provisórios no importe de 42% do salário mínimo vigente, 

equivalente, hoje, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de 

50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, 

odontológicas e materiais escolares), valores estes que deverão ser 

pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária de 

titularidade da genitora dos menores, indicada no item “f” dos pedidos da 

inicial (pp. 08/09).Ressalto ainda, que tal valor fixado, poderá ao longo das 

diligências implementadas na instrução processual, ser posteriormente 

apurado com o aprofundamento dos dados relativos ao binômio 

necessidade-possibilidade.Intime-se o requerido, pessoalmente, da 

presente decisão.Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 22 de agosto de 2018, às 16h00min.Cite-se o 

requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º 

e 2º, do art. 695, CPC.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela 

Defensoria Pública.Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato 

designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(art. 695, § 4º, CPC).Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Processe 

em SEGREDO DE JUSTIÇA (conforme dispõe art. 189, II, do CPC).Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63388 Nr: 1266-79.2018.811.0108

 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: SIDINEYA LEITE CAVALCANTE DE SOUZA, JOSE 

CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, HOMOLOGO o acordo manejado por SIDINEYA LEITE 

CAVALCANTE DE SOUZA e JOSE CARLOS DE SOUZA, em relação ao 

divórcio, e por consequência, decreto o divórcio do casal, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado expeça-se o 

competente mandado averbatório ao Cartório de Registro Civil, onde fora 

celebrado o assento de casamento (p. 08), ressaltando que a cônjuge 

varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: SIDINEYA LEITE 

CAVALCANTE, após, arquivem-se os autos. Ciência a Defensoria 

Pública.Sem custas, em razão da gratuidade.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 1707-60.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ PICOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial e apresente aos autos cópia de seu Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS, para melhor análise acerca da sua qualidade 

de segurado, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 1518-19.2017.811.0108

 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: SILVANA MATTER, REINELI PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 15), 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável havida entre o 

casal pelo período descrito na inicial, e sua dissolução, bem como em 

relação à guarda, visitas e alimentos dos filhos menores, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença. 

Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Sem custas, em razão da gratuidade.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 1678-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS.Inicialmente, atendendo PARCIALMENTE o pedido liminar, 

fixo os alimentos provisórios em favor da Kelly Cristina Gessi Pereira, no 

patamar de 30% do salário mínimo vigente no país, hoje equivalente a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), além de 50% de 

despesas extras (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares) 

mediante a prova inequívoca de filiação da menor (Certidão de Nascimento 

p. 15).Ressalta-se que o valor foi fixado no patamar mínimo, devido 

ausência de provas materiais quanto à atividade laborativa que o 

requerido exerce, ou valores percebidos pelo próprio. Importante salientar 

que, tal valor fixado, poderá ao longo das diligências implementadas na 

instrução processual, ser posteriormente apurado com o aprofundamento 

dos dados relativos ao binômio necessidade e possibilidade.Os alimentos 

deverão ser pagos mediante depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na 

conta bancária de responsabilidade da adolescente (Banco Sicredi, 

Agência: 0810, Conta n.º 896558, p. 16).Intime-se o requerido, 

pessoalmente, da presente decisão.Designo audiência de 

mediação/conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

17h30min.Cite-se o requerido para comparecer à audiência com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça 

certificar eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 

CPC).Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública.Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 737-60.2018.811.0108

 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: ORLANDA DOS SANTOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO IVO VAZ, MARELI VAZ, ESIQUIEL 

DOS SANTOS VAZ, ELIAS DOS SANTOS VAZ, EZAIAS DOS SANTOS 

VAZ, NOEMI RUTH CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Recebo o presente INVENTÁRIO e nomeio como inventariante ORLANDA 

DOS SANTOS VAZ, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante 

TERMO nos autos.

Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, observados os 

termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto Processual.

Depois de apresentadas às primeiras declarações, cite-se a Fazenda 

Pública para que se manifeste, nos termos do artigo 626, do CPC.

Lavre-se o respectivo TERMO DE RENÚNCIA conforme consta da inicial, 

item “IV”, de p. 04/verso, constando como renunciantes os herdeiros(as) 

Mareli Vaz, Esiquiel dos Santos Vaz, Elias dos Santos Vaz, Ezaias dos 

Santos Vaz e Noemi Ruth Cavalheiro.

Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante de recolhimento do 

imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da isenção nos termos 

da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida pela agência 

fazendária.

Providencie a inventariante, por ocasião da apresentação das primeiras 

declarações, a juntada aos autos da cópia atualizada da matrícula do 

imóvel mencionado à inicial, bem como certidão fiscal (Fazenda Municipal).

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS requisitando informações acerca da 

existência ou não de mais herdeiros habilitados em nome do de cujus. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Anote-se o nome da inventariante na capa dos autos e onde mais couber.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1248-58.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos verifica a inexistência de indicação do sujeito passivo 

na demanda, assim, necessário se faz a demonstração do opositor que se 

nega a realizar o procedimento de baixa dos cheques no Cadastro de 

Emitentes de Cheques Sem Fundos, sob alegação de ausência dos 

documentos necessários, eis que ser imprescindível a demonstração da 

pretensão resistida, em homenagem ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62523 Nr: 738-45.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE GUARDA 

PROVISÓRIA promovida por FERNANDO FURQUIM, em favor de João 

Matheus Martins Furquim e Anny Gabrielly Martins Furquim em face de 

FRANCYELE MARTINS TAVARES DA SILVA.Aduz o autor ser genitor dos 

menores João Matheus Martins Furquim (nascido em 07.11.2010) e Anny 

Gabrielly Martins Furquim (nascida em 26.04.2012).Discorre que os 

menores estão residindo com o genitor e frequentando a escola 

regularmente, assim, em razão ao comportamento da requerida, de modo a 

regularizar a situação requer liminarmente a concessão da guarda 

provisória dos menores em seu favor.Instruiu a inicial com os documentos 

de pp. 08/25.É o relato. Decido.Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA COM 

PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA.Destarte, com o objetivo de sedimentar 

informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, postergo a análise do pedido liminar 

após a realização de estudo psicossocial.Assim, proceda-se com a 

realização de estudo psicossocial, com o autor e os menores, para 

apuração da situação de prestação de assistência material, moral e 

educacional, bem como se o ambiente em que residem é adequado para 

sua criação não sofrendo nenhuma situação de risco, o relatório deve 

aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, com as informações 

necessárias.Intime-se a requerida, pessoalmente, da presente 

decisão.Sem prejuízo, designo audiência de mediação/conciliação para o 

dia 05 de setembro de 2018, às 13h30min.[...] Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 887-12.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LUIZA BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 VISTO.

Intime-se a requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme art. 10 do CPC.

 Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63001 Nr: 1028-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMAR BONISSONI ME, Rosmar Bonissoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

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. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 59688 Nr: 2167-81.2017.811.0108

 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: EHSH, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as partes acima 

qualificadas.

Verifica-se que as partes entabularam acordo quanto a presente 

revisional de alimentos, requerendo a sua homologação e consequente 

extinção do feito (pp. 57/58).

Restou consignado no referido acordo, que o genitor pagará mensalmente 

a importância de 36,7% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), ressalvando que o valor dos 

alimentos será reajustado anualmente.

 Informou que enquanto o menor residir com a genitora, os alimentos serão 

pagos em conta corrente de sua titularidade, qual seja: Caixa Econômica 

Federal, Agência: 4466, Conta n.º 2054-8, Operação 13, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, iniciando-se em 10.05.2018.

Instado a se manifestar (p. 60), o Ministério Público opinou favoravelmente 

pela homologação do acordo, vez que restou resguardado os direitos da 

menor. Posto isto, em consonância ao parecer ministerial (p. 60), 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (pp. 57/58) que versa 

sobre a revisional de alimentos, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim certifique-se a Sra. 

Gestora o transito em julgado.

 Sem custas em razão da gratuidade deferida (pp. 39/40).

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 57315 Nr: 818-43.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES 

DE CARGAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12724

 VISTO.

Acolho parcialmente o pedido de pp. 172/173, apenas para retificar o 

nome das partes, já que os Embargos de Declaração foi interposto sobre a 

decisão de p. 152 que determinou que as partes especificassem as 

provas, sem antes analisar a competência do juízo e a preliminar arguida 

de gratuidade de justiça, portando a omissão foi acatada pela decisão 

proferida às pp. 168/171, com a apreciação da competência, que deveria 

realmente ser analisada antes e as preliminares, assim os Embargos de 

Declaração são totalmente procedentes.

Assim, chamo o feito à ordem para corrigir erro material constante no 

cabeçalho da decisão de p. 168, esclarecendo que, onde consta:

“AUTOR: PAULO MOCELIN E OUTRA

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI”

 Conste:

“REQUERENTE: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

REQUERIDA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES DE CARGA 

DE MATO GROSSO”

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 2967-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, ILÇA GIRARDI 

BINOTTO, ANTONIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTO.

Retifique a Sr.ª Gestora a certidão retro (p. 58), tendo em vista que se 

trata de dois procuradores, sendo assim a contagem do prazo se da em 

dobro.

Após, intime-se a parte embargada para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos às pp. 56/57.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63739 Nr: 1507-53.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersonita Montanher Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, tendo as partes acima qualificadas.

Recebo a inicial.

Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido na forma requerida para, querendo, contestar a ação, 

nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumira aceito, como verdadeiro, os fatos articulados pela autora (art. 

341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64005 Nr: 1677-25.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR SIEDEKUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada no 

dia 22 de agosto de 2018, às 17h00min.

Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 1587-17.2018.811.0108

 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: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 56937 Nr: 597-60.2017.811.0108

 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: PEDRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma Tereza de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Recebo a emenda à inicial (pp. 62/63).

 Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada no 

dia 22 de agosto de 2018, às 16h30min.

Cite-se a requerida para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64150 Nr: 1764-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR DE OLIVEIRA, CRISTIANO VIEIRA DA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIO LUIZ FABRE, ODENIR LUIZ 

ZANCANARO, Joison Luiz Romio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 98, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade.

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais dos 

requerentes.

Ademais, vislumbro ainda que nas ações possessórias ainda que estas 

não tenham nenhum valor econômico imediato, este deve corresponder ao 

menos ao valor da integralidade do contrato pretendido.

Assim, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruam o feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita;

b) Adequação da petição inicial em relação a qualificação do segundo 

requerente Sr. Cristiano, nos termos do art. 319, inciso II do CPC;

c) Cópia do documento pessoal do Sr. Volmir de Oliveira;

d) Esclarecer a razão pela qual não mencionou a existência de distrato 

escrito com relação ao contrato em discussão, cuja a cópia esta nos 

autos de n.º 1853-04.2018.811.0108 – Cód. 64297, sob pena de litigância 

de má-fé.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE, SLG, SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, BRUNA ORTIZ PEREIRA - OAB:MT/24.780-O, DAIANE 

DOS SANTOS SILVA - OAB:MT 17.824-0, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:MT 5425-B, KELI 

DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985/B, TAISSA MAFFESSONI - 

OAB:MT/18.436-O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:MT/17.217, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Vistos etc.

 Não há qualquer demonstração cabal de que a tutela de urgência (art. 

300) de natureza cautelar (art. 301) deferida em caráter antecedente 

tenha sido efetivada (art. 308 do CPC), portanto não é o caso de extinção.

 Intimem-se os peticionantes de fls. 82 para informarem ao juízo, no prazo 

de 24 horas, o motivo pelo qual ainda não cumpriram a ordem judicial 

(arresto do crédito de soja que estão em poder dos peticionantes), 

destacando que estão sujeitos à multa do art. 77 do CPC (deveres das 

partes, procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo). E neste mesma oportunidade, e havendo saldo de soja, o 

depósito deverá ser acrescido de 10% para fins de reserva de honorários 

advocatícios (percentual mínimo sugestionado pelo CPC).

 Concomitantemente, e para garantir a efetividade da decisão judicial e do 

crédito que não é negado pelo devedor, defiro o requerimento de fl. 121, 

todavia a multa diária fica estabelecida em 0,5% (meio por cento) da 

obrigação pendente, limitada a 30% da inadimplência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 1853-04.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDIO LUIZ FABRE, ODENIR LUIZ ZANCANARO, 

Sergio Mamoru Takahashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR DE OLIVEIRA, CRISTIANO VIEIRA DA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, presentes os requisitos do art. 560 e 562, DEFIRO A 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, em consequência, determino a 

expedição de mandado, constando que os requeridos desocupem os 

imóveis rurais residenciais e de abrigo de máquinas e ferramentas ou de 

armazenagem de sementes ou produção no prazo de 10 (dez) dias, 

ficando cominada a pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), caso 

haja seu descumprimento. Quanto às áreas de plantio, a reintegração de 

posse é imediata (com autorização para desfazimento de obstáculos, 

cercas, cadeados, etc), podendo a parte autora dispor da posse 

independentemente do prazo assinalado acima para a parte requerida se 

mudar do local com os seus pertences.Desde já defiro o uso de força 
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policial, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser asseverado 

em certidão lavrada pelos Sr. Oficiais de Justiça.Ademais, considerando o 

elevado valor da causa, defiro o parcelamento das custas em 06 parcelas 

mensais, na forma do § 6º do art. 98 do CPC.Proceda-se a Sr.ª Gestora, 

com o envio por e-mail da presente decisão ao departamento de 

arrecadação, informando-os do parcelamento deferido e requisitando 

informações quanto ao procedimento que deverá ser adotado pelos 

requerentes, intimando-os em seguida para que proceda o recolhimento da 

primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (art. 290 do CPC).Por fim, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia05 de setembro de 2018, às 

14h00min.Citem-se os requeridos da liminar deferida, bem como para 

comparecerem à audiência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada.Intimem-se as partes requerentes, por meio de seus 

advogados (art. 334, § 1º, CPC).Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC), no caso de litisconsórcio 

passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência, que deverá 

ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º do CPC).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64190 Nr: 1794-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA JOIA ARANHA BOTEON 

- OAB:SP/109.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Inicialmente, proceda a Sr.ª Gestora a verificação da autenticidade da 

decisão objeto da presente missiva (p. 05), devendo se certificar junto ao 

Juízo Deprecante se a mesma ainda encontra-se em vigor.

Após, verificado o preenchimento dos requisitos exigidos no § 12 do art. 

101 da Lei 13.043 de 13 de novembro de 2014, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM objeto da presente.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 47984 Nr: 567-93.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA CONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887

 VISTOS.

Inicialmente intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha de cálculos atualizadas, na forma determinada na 

sentença de pp. 99/101, bem como no v. Acórdão de pp. 134/136.

Após, referente ao Cumprimento de Sentença cumpra-se o item 6.2.4.4, da 

CNGC: “A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para 

anotação, os feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de 

sentença”.

Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da execução.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50608 Nr: 1856-61.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, DCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em tramite entre as 

partes acima identificadas.

Em petição de p. 31, a exequente informou que em meados do ano de 

2016 o executado quitou o débito alimentar existente, bem como, vem 

contribuindo mensalmente com as prestações alimentares do menor, não 

estando em situação de inadimplência, conforme Termo de Declaração (p. 

32), requerendo a extinção do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe 

e estilo.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Sem custas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60263 Nr: 2516-84.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395

 VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63547 Nr: 1370-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LIVINALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 VISTO.

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 98, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade.

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada hipossuficiência da parte embargante, assim, determino a emenda 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instrua o feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita.
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Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61967 Nr: 416-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, José Monção de 

Fransa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63626 Nr: 1420-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI, JOSÉ MANCÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTO.

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 98, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade.

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada hipossuficiência das partes embargantes, assim, determino a 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instruam o 

feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita;

b) Intime-se o embargante José Mancão de França para, emendar a inicial, 

juntando aos autos procuração com poderes a subscritora dos autos.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 415-40.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, GILBERTO HOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63625 Nr: 1419-15.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTO.

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 98, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade.

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada hipossuficiência das partes embargantes, assim, determino a 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instruam o 

feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, procedam ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 745-37.2018.811.0108

 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: CAMILA BATISTA GOMES RODRIGUES, Claudio 

Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, HOMOLOGO o acordo manejado por CAMILA BATISTA GOMES 

RODRIGUES e CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, e, em consequência 

decreto o divórcio do casal, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Transitada esta em julgado expeça-se o competente mandado 

averbatório ao Cartório de Registro Civil, onde fora celebrado o assento de 

casamento, ressaltando que a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja: CAMILA BATISTA GOMES, após, arquivem-se os autos. 

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63262 Nr: 1186-18.2018.811.0108

 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: Ediceia Torres Antunes, Wilson José Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 14), 

HOMOLOGO o acordo manejado por Edicéia Torres Antunes e Wilson Jose 

Antunes, em relação ao divórcio, guarda, visitas e alimentos dos filhos 

menores, e por consequência, DECRETO o divórcio do casal, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado expeça-se o termo 

de guarda, bem como o competente mandado averbatório ao Cartório de 

Registro Civil, onde fora celebrado o assento de casamento (p. 08), 

ressaltando que a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja: Edicéia de Oliveira Torres, após, arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Sem custas, em razão da 

gratuidade.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 1716-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

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 o requerente cumprido 

este requisito, conforme se vê da notificação extrajudicial emanada nos 

autos (pp. 14-verso/15-verso).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos de um dos representantes legais da parte autora, conforme indicado 

na inicial, devendo este ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular.

Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004).

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69).

Concedo os benefícios do previstos no art. 212 do CPC.

No mais, CONDICIONO o cumprimento da presente decisão ao recolhimento 

do valor das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos 

comprovante de pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39892 Nr: 966-36.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida pela parte embargante, razão 

porque, SUPRINDO a omissão ali apontada, nos termos do art. 1.022 do 

CPC, a decisão objurgada deverá constar a seguinte redação em seu 

dispositivo:“Deverá ser abatido dos cálculos do autor o período das 

parcelas já recebidas (01/06/2012 a 01/12/2012).”Mantenho os demais 

termos da sentença. Ademais, uma vez que já foi realizado novo cálculo 

pela contadoria deste juízo (f. 110), requisite-se o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do artigo 535, §3º, do NCPC.Após, INTIMEM-SE as partes nos 

moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento 

poderá ser efetivado somente após o decurso do prazo para a parte 

contrária apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos 

necessários para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, do Conselho Nacional de Justiça.Após o levantamento 

dos valores, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral.Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providênciasTerra 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.: 63386 Nr: 258-39.2018.811.0085

 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: MILTON JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA 

DO NORTE, MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Do 

impulso oficial:1)Recebo a inicial em todos os seus termos;2)Deixo de 

designar audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 334, 

§4º do CPC.3)Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação, 

no prazo do art. 335, III, do CPC.4)Transcorrido o prazo, 

certifique-se.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50492 Nr: 405-75.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO PIETROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Processo nº: 405-75.2012.811.0085 (Código 50492)

Requerente: Fermino Pietroski

Requerido: Fabiano Gabiatti

Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto à impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

36/44.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 23 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 329-41.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Processo nº: 329-41.2018.811.0085 (Código 63527)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Luiz Felipe de Paula

Vistos.
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Considerando que este juízo recebeu via malote digital o alvará de soltura 

do Habeas Corpus n. 1006480-67.2018.8.11.00 revogando a prisão 

preventiva em favor do acusado Luiz Felipe de Paula, DETERMINO à 

Serventia do juízo para cumpra-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

 AGUARDE-SE a confecção do acórdão do Habeas Corpus retro 

mencionado e, após, expeça-se o termo de compromisso para o 

cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, advertindo o 

beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em 

imediata expedição de mandado de prisão.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61902 Nr: 946-35.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17554-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT Nº 16244

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva ao acusado Carleandro da Conceição, 

mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e 

motivos já expostos. AGUARDE-SE a realização da solenidade aprazada, 

conforme fl. 162 e, após, requisite-se a imediata devolução da competente 

missiva. Devidamente aportada DÊ-SE vistas dos autos ao MPE para a 

apresentação das alegações finais. Intime-se. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 25 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 1236-26.2012.811.0085

 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): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267

 Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na 

inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério 

Público, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 

37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com arts. 10, incisos I, V, VIII, X, 

XII e art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92 (LIA):I- CONDENO o 

demandado Manoel Rodrigues de Freitas Neto ao pagamento de multa civil 

(inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 02 

(duas) vezes o valor do dano, qual seja, R$ 15.300,00 (quinze mil e 

trezentos reais), e que será revertido para o patrimônio do próprio 

Município , nos termos do art. 18 da LIA; II-APLICO a pena de proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, ao requerido, pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do 

inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/92.III-APLICO a suspensão dos direitos 

políticos, do demandado, pelo período de 05 (cinco) anos, destacando que 

os direitos políticos compreendem o direito de votar, de ser votado, de 

iniciativa das leis, o direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e 

integrar partidos políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia 

em face do Chefe do Executivo pela prática de infração 

político-administrativa.CUSTAS pelo condenado.DEIXO de condenar o 

requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor 

interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT 

.Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do CPC.Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral-MT, via sistema INFODIP (www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip), 

acerca desta decisão, nos termos do art. 595 da CNGC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-seÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-07.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA CAMILO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 30/08/2018 Hora: 14:15 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64131 Nr: 398-97.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Castro Alves Toledo - 

OAB:7.923/RO

 Considerando que a testemunha policial militar está em gozo de férias 

regulamentares e está fora da cidade, redesigno a audiência para o dia 

09/08/2018, às 14h30min.

Requisite-se a testemunha.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intime-se o advogado da defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58370 Nr: 433-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cambara Ayala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Considerando os termos da certidão do Oficial de Justiça, defiro o pedido 

de vista ao Ministério Público para requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 937-68.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marcelino de Mendonça, Laerte 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ferreira de Paula - 

OAB:37.455/MG, Thiago Ferreira de Paula - OAB:114962/MG

 Feito o pregão, ausentes o réu e o advogado de defesa.
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DECISÃO REFERENTE À AÇÃO PENAL

Considerando que a testemunha Nelson Laturner já foi ouvido por carta 

precatória (fls. 143), desnecessária a realização da presente audiência.

Considerando que a defesa já se manifestou acerca do aditamento da 

defesa prévia na audiência do dia 01/12/2017, e após o recebimento do 

aditamento não arrolou novas testemunhas, até porque o aditamento não 

se refere a fatos novos, mas tão somente a novo pedido (fixação de valor 

mínimo para reparação ambiental), desnecessária a designação de 

audiência para produção de prova oral.

Expeça-se carta precatória para interrogatório do acusado, no último 

endereço fornecido nos autos, juntando cópia da denúncia e do 

aditamento da denúncia (fls. 145).

Cumpra-se a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

381-66.2015.811.0077 – Código 55938, apensando-se os dois processos 

para realização de prova pericial conjunta.

DECISÃO COMUM A AMBOS OS PROCESSOS

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes 

técnicos no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que a quesitação deve 

ser única para ambos os processos.

Apresentados os quesitos, oficie-se à empresa já nomeada na Ação Penal 

(REAL BRASIL DIVISÃO AMBIENTAL E AGRONÔMICA) informando que a 

nomeação nestes autos se estende aos autos da ACP acima mencionada, 

devendo ser realizada perícia conjunta, e para apresentar proposta de 

honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se a parte ré/acusado para pagamento dos honorários 

periciais no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64689 Nr: 705-51.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogério 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 27/07/2018 ÀS 16 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a Defesa para comparecer 

(juntamente com as testemunhas) na sede deste Fórum, no dia 27/07/2018 

às 16h, para a audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52258 Nr: 443-77.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público 

em sua manifestaçaõ de fls. 246/247, devendo ser inseridos os períodos 

de interrupção, em razão do não comparecimento em juízo.

Considerando o certificado de fls. 241/242, que comprova que o apenado 

estudou por 1.620 horas entre fevereiro/2013 e fevereiro/2015, declaro a 

remição de 135 dias em razão do estudo.

Além disso, verifico que o apenado concluiu o curso superior de Gestão 

Pública durante a execução da pena, devendo ser majorado em 1/3 (um 

terço) o número de dias remidos pelo estudo, conforme art. 126, §5º da 

LEP.

Assim, declaro a remição de 180 (cento e oitenta) dias pelo estudo.

À Secretaria para elaborar novos cálculos de pena, constando os 

períodos de interrupção e a remição.

Após, vista às partes e conclusos para análise do pedido de progressão 

de regime e de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705, Grace Alves da Silva - OAB:15888/O

 Vistos, etc.

Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, suspendendo o feito até o cumprimento da obrigação em 

10/10/2018, na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se contramandado de prisão e recolha-se a carta precatória 

expedida.

Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para dizerem se o acordo foi 

cumprido/quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 173-77.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cofepar - Comercio de Ferragens e Parafusos EIRELI, 

Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulista Business Comercio, Importacao e 

Exportacao de Produtos Eletricos S/A, Fundo de Investimento em Direitos 

Creditorios EXODUS CONFIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 31/07/2018 ÀS 13 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo para comparecer, na sede 

deste Fórum, no dia e hora acima indicados, para a audiência, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55641 Nr: 268-15.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Fátima Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kunigunde Fechner, Benedito Batista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 

7289

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foi penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, cuja transferência foi determinada para conta 

judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de protocolamento de 

ordens judiciais em anexo, que vale como termo de penhora/arresto.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco 

dias (art. 854, §3º, do CPC), por meio de publicação no DJe em nome de 

seus advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 61-21.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplenagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 
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OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, Homero Marchezan - OAB:6.624/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que não houve anuência da Fazenda Pública na 

substituição da penhora de dinheiro por bem imóvel, indefiro o pedido de 

fls. 74/82.

 Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 

DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA 

(EXEQUENTE). 1. "Nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80, é autorizada 

ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da 

aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens 

penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária" (EREsp 

996.537/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.5.2009). Como se 

verifica, o preceito legal destacado não autoriza eventual substituição da 

penhora por bem imóvel, sem haver a concordância da Fazenda Pública. 

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 985.875/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, 

DJe 03/04/2017)

 Aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal nº 

467-66.2017.811.0077 – Código 60885, em apenso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64158 Nr: 417-06.2018.811.0077

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para participar da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/07/2018, às 17 horas, na sede do 

juízo deprecante.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 61-21.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplenagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, Homero Marchezan - OAB:6.624/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Processo suspenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 50176-07.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Paraba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos, etc.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2018, às 

13h00min.

Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, para comparecer à 

audiência acompanhada das testemunhas, sob pena de extinção do feito.

Intime-se o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64158 Nr: 417-06.2018.811.0077

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 31/07/2018 ÀS 17:30 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo para comparecer, na sede 

deste Fórum, no dia e hora acima indicados, para a audiência, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marques de Campos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 31/07/2018 ÀS 17:30 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo para comparecer, na sede 

deste Fórum, no dia e hora acima indicados, para a audiência, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64328 Nr: 509-81.2018.811.0077

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTdS, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Ivair Bueno Lanzarin, OAB/MT nº 8.029/MT, para a defesa dos 

interesses de FLÁVIA TRINDADE DA SILVA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá entrar em contato com a parte interessada e 

apresentar a peça processual cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59730 Nr: 50104-20.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rosane Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

 1- Junto aos autos cópia da decisão monocrática que indeferiu a liminar 

no agravo de instrumento nº 1002689-90.2018.8.11.0000, interposto pela 

parte ré contra a decisão de saneamento e organização do processo (fls. 

395/401), apenas para registro.
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2- Cumpra-se integralmente a decisão de saneamento:

a) incluindo-se o ESTADO DE MATO GROSSO no polo ativo e intimando-o 

daquela decisão, com prazo de cinco dias para manifestação;

b) intimando-se o Ministério Público daquela decisão.

3- Após a manifestação de ambos, conclusos para análise do pedido de 

ajustes (fls. 406/438) e do pedido de produção de provas (fls. 466).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 50106-87.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rosane Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

 1- Junto aos autos cópia da decisão monocrática que indeferiu a liminar 

no agravo de instrumento nº 1002697-67.2018.8.11.0000, interposto pela 

parte ré contra a decisão de saneamento e organização do processo (fls. 

360/366), apenas para registro.

2- Cumpra-se integralmente a decisão de saneamento:

a) incluindo-se o ESTADO DE MATO GROSSO no polo ativo e intimando-o 

daquela decisão, com prazo de cinco dias para manifestação;

b) intimando-se o Ministério Público daquela decisão.

3- Após a manifestação de ambos, conclusos para análise do pedido de 

ajustes (fls. 371/401) e do pedido de produção de provas (fls. 428).

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 042/2018 - DF

O Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vera, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 59/2009.

Considerando o pedido de licença-prêmio, formulado nos autos nº 

824-34.2018.811.0102, código 121999.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder ao Senhor Kleyton Wellington dos Santos, matrícula 

21891, portador do RG nº 16223187 SSP/MT, CPF nº 737.942.101-82, nos 

termo do artigo 109 da Lei Complementar nº 04/90, 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, referente ao período de 08/03/2013 a 08/03/2018, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 

público.

Art. 2º- P.R.I. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Vera, 23 de julho de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº 043/2018 - DF

O Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor e 

Diretor do Foro da Comarca de Vera, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 59/2009.

Considerando o pedido de licença-prêmio, formulado nos autos nº 

1715-55.2018.811.0102, código 123743.

 RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a Senhora MIRIAN TIBOLA FIORAVANÇO, distribuidora, 

contadora e partidora, matrícula 26030, lotada nesta Comarca, nos termo 

do artigo 109 da Lei Complementar nº 04/90, 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, referente ao período de 01/07/2013 a 01/07/2018, 

condicionando o gozo à prévia solicitação e conveniência do serviço 

público.

Art. 2º- P.R.I. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Vera, 23 de julho de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 2365-39.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13h40min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120200 Nr: 68-25.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 13h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110249 Nr: 602-37.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONICA BRITEZ - 

OAB:19528/O

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte requerida, da designação da 

Audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 10h40min, 

neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 734-26.2018.811.0102

 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): ANTONIO FORTUNATO MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 734-26.2018.811.0102

 Código n°: 121817

Vistos em correição.

Antes de analisar o pleito da parte requerida, em que informa que purgou a 

mora integral nos autos, DETERMINO a intimação da parte autora, por 
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intermédio do seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto ao comprovante de pagamento apresentado pela parte 

requerida, bem como para que, querendo, impugne a alegação de excesso 

de execução.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67128 Nr: 25-40.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT- 5.465, evair fabiane - OAB:19939, LUIZ IORI - OAB:7865

 Autos nº: 25-40. 2008.811.0102

Código n°: 67128

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifica-se que o presente feito foi reunificado aos 

autos de código n° 67128, conforme decisão proferida naqueles autos em 

18/06.

Assim, DETERMINO que seja trasladada cópia da referida decisão a estes 

autos. Após, DÊ-SE vista dos autos as partes para, querendo, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias.

Por fim, AGUARDE-SE o encerramento da instrução processual no feito 

apenso, vindo os autos conclusos em seguida.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106956 Nr: 1023-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEGARD EDITH SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1023-61.2015.811.0102

 Código n°: 106956

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à ref. 99, devendo a busca pelo endereço da parte 

autora ser realizada por meio dos sistemas exclusivamente online 

(INFOJUD/INFOSEG/BACENJUD e SIEL).

Caso seja encontrado endereço diverso dos autos, INTIME-SE a autora, 

nos termos da decisão já proferida nos autos.

Todavia, caso reste negativa a busca ou a intimação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119279 Nr: 2558-54.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PREZOTTO, LENOIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 2558-54.2017.811.0102

Código nº: 119279

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de embargos a execução ajuizada por Wanderlei 

Prezotto e Lenoir Prezotto insurgindo contra execução proposta por 

Silvano Francisco de Oliveira, nos autos de código n° 105925.

Conforme se verifica nos autos, no recebimento da inicial, este juízo não 

analisou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim, diante da manifestação da parte embargada, nos termos do artigo 

99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE o requerente a fim de que comprove os 

pressupostos da gratuidade de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento do pleito, sobretudo pelo valor que envolveu o 

acordo realizado nos autos, do qual se origina a cobrança dos honorários 

advocatícios.

Com manifestação ou decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116413 Nr: 1374-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ludisney Rodrigues de Sousa, Maria Gisele rodrigues 

de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Santana Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE SÁ 

PEREIRA - OAB:21001-A/PA

 Processo número: 1374-63.2017.811.0102

Código n°: 116413

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido à ref. 60.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Itaguatins/TO para que seja 

colhido o depoimento pessoal do requerido José Santana Rodrigues de 

Sousa, pelo juízo deprecado. Conste na carta precatória que o depoimento 

pessoal se dará sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do 

CPC

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 448-53.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos n. 448-53.2015.811.0102

Código n. 105230

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1305-02.2015.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 702 de 705



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACIQUE LTDA, LAMIFORTE 

LAMINADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1305-02.2015.811.0102

Código nº: 107897

 Vistos em correição.

AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória expedida nos autos (ref. 

78 e 101).

Após o retorno da missiva, sendo positiva, AGUARDE-SE o prazo para 

apresentação da defesa pelo requerido. Sendo negativa, INTIME-SE a 

parte autora, por intermédio de seu advogado, para que dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção anômala do processo quanto ao requerido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108622 Nr: 84-47.2016.811.0102

 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: DERCI CELESTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ROSONI, CLAUDIO DA SILVA DE 

SOUZA, DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON FRIGERI - 

OAB:7538/MT, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B, DIEGO LUIS 

DA SILVA - OAB:16561/MT

 Autos nº: 84-47. 2016.811.0102

Código nº: 108622

 Vistos em correição.

O processo encontra-se suspenso tendo em vista o deferimento de efeito 

suspensivo deferido no agravo de instrumento interposto pela parte 

requerida (decisão às fls. 201/207). Em consulta ao sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso pelo número do agrado de instrumento interposto 

(AI 35517/2016), verifica-se que o processo foi arquivado em 12/07/2016, 

não sendo possível verificar, pela consulta processual disponível no 

endereço eletrônico, informação quanto ao resultado do recurso.

Assim, DILIGENCIE-SE a Secretaria da Vara junto ao Tribunal de Justiça, 

para que informe se houve o julgamento do recurso e qual o seu 

resultado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112502 Nr: 326-33.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326-33.2016.811.0102

 Código n°: 112502

Vistos em correição.

À ref. 46 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito. À ref. 58 foi juntado A.R com a seguinte informação: 

endereço insuficiente. Assim, DETERMINO que seja realizada a tentativa 

de intimação por mandado, da determinação proferida à ref. 46.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112524 Nr: 1434-70.2016.811.0102

 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: DDAP, DLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos nº: 1434-70.2016.811.0102

 Código n°: 112524

Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes – autora e requerido – para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, se manifestem a respeito da cota 

ministerial à ref. 62.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116819 Nr: 1539-13.2017.811.0102

 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): SÉRGIO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE 

DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 1539-13.2017.811.0102

 Código n°: 116819

Vistos em correição.

Antes de homologar o acordo celebrado entre as partes, tendo em vista 

que o acordo ficou condicionado a apresentação de alguns documentos 

pela parte requerida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto aos documentos juntados pelo réu, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116875 Nr: 1570-33.2017.811.0102

 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: JAINE APARECIDA RODRIGUES KEMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Proc. nº. 1570-33.2017.811.0102

 Cód. n° 116875

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte autora.
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Assim, REVOGO a nomeação da perita médica, Doutora Eliana Kawagutti. 

NOMEIO para atuar como perito do juízo nos autos o médico Doutor 

Ezequiel Cabral de Souza Lima, médico clínico, com endereço no Hospital 

13 de Maio, avenida Brasil, Bairro Vila Romana, Sorriso/MT.

Ficam mantidas as demais determinações de ref. 30. Assim, INTIME-SE o 

médico perito nomeado, nos termos já determinado.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109028 Nr: 222-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGUARDO WUTZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA, Impacto Insumos 

Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344/O, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/O, 

CLAUDIA PEREIRA B.NEGRÃO - OAB:7.330 MT, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT

 Processo: 222-14.2016.811.0102

Código nº: 109028

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 477, § 2º, CPC, INTIME-SE o perito judicial a fim de que 

esclareça os motivos da divergência apontada pela parte autora no laudo 

apresentado nos autos (ref. 64). Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista às partes para nova manifestação.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 563-79.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

JOSÉ GERALDO DE FIGUEIREDO, IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO, 

GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT 

9.647-B

 INTIMAR a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do resultado do leilão, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71870 Nr: 973-74.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do resultado do leilão, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123336 Nr: 1488-65.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA CAVALCANTE GOMES PERUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:OAB-MT 24.151B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 15h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123734 Nr: 1708-63.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:OAB-MT 24.151B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14h40min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108138 Nr: 1417-68.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA RIBEIRO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 INTIMAR as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da proposta de honorários do perito - (CPC, art. 465, §3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123541 Nr: 1614-18.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA VEBELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123883 Nr: 1779-65.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA DOMINELLI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 19 de SETEMBRO de 2018, às 14h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA 
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AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 139/2018 
 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca 
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que estabelece a Escala de Plantão 
Regional Mensal desta Comarca, para os meses de agosto do corrente ano; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos servidores Sirlene Aparecida Silva e 
André Luiz Gomes Bezerra; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, no que tange ao 
Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça e Gestores do Polo IX desta Comarca, nos dias 
abaixo especificados: 

 
PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 03 a 10 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a) de 
Justiça: 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
Telefones: (66) 99215-3148 e 98401-4453 

 

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 17 a 24 de AGOSTO de 2018 

Oficial (a) de 
Justiça: 

SIRLENE APARECIDA SILVA 
Telefones: (66) 9205-5020 

 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, 
para a devida distribuição, encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, 
Seção 7, item 1.7.11 – CNGC). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início do 
horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do 
Juiz Plantonista da Comarca. 
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Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
aos Senhores Magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos 
Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. 
 
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Barra do Garças, 26 de julho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
EDITAL N.º 06/2018-JECRIM 

O Dr. Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito da Comarca de Colíder, no uso de suas 

atribuições e etc. 

 

Considerando o Edital nº 006/2011/PRES, do Egrégio Tribunal de Justiça c.c. Edital 

nº 01/2018-JECRIM deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 

10267, em 04/06/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliador para o Juizado Especial da Comarca de Colider, 

pelo presente edital torno público o GABARITO DEFINITIVO da prova realizada 

no dia 15/07/2018, após a análise dos recursos interpostos: 

QUESTÕES 
 
01 D 02 ANULADA 03 A 04 D 05 D 
06 E 07 B 08 ANULADA 09 ANULADA 10 C 
11 E 12 B 13 B 14 C 15 E 
16 A 17 D 18 B 19 C 20 E 
21 E 22 A 23 B 24 D 25 C 
26 D 27 E 28 A 29 A 30 C 
31 B 32 D 33 E 34 C 35 A 
36 D 37 C 38 B 39 E 40 B 
41 A 42 C 43 D 44 E 45 A 
46 B 47 E 48 C 49 D 50 A 
 

As provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo. 

Colider/MT, 26 de julho de 2018. 

 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA 
Juiz de Direito  
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